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1.А.Кеворкян, М.Атанасова, Р.Комитова, П.Теохаров, Н. Петрова, Е. Капон, Т.Аргирова. 

Предотвратима ли е хепатит В вирусната инфекция сред диализираните пациенти. Нефрология, 

диализа и трансплантация, 2015, бр.4, 23-29. (60 точки: 7= 8,5  точки) 

Hepatitis B virus (HBV) infection in dialysis patients presents a distinct clinical problem. Hepatitis B 
vaccination is the mainstay of prevention but its coverage remains suboptimal. The objective of the 
study was to assess the immunological efficacy of hepatitis B vaccine using currently recommended 
regimen of four doses (40 μgHBsAg /dose). Thirteen patents aged 53.0 ±11.03 years, negative for 
HBV markers, were vaccinated in 2014. Twelve patients recruitedfrom the same hemodialysis unit 
vaccinated in a 3-dose schedule (20 μg HBsAg /dose) in 2009 served as a historical cohort. The 
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was used to determine the HBV serological markers 
with commercial diagnostic kits. ϕ-Fisher‘s-transformation for small-size samples was used to 
analyze the results. There was only one nonresponder who was revaccinated. Nine (92.31%) out of 
12 patients were strong responders(anti-HBs> 100 mlU/mL) and 3 (23.08%) - weak responders (anti-
HBs = 10-99,9 mlU/mL). Two of the latter received a booster dose vaccine (40 μg), but the expected 
anti-HBs level of 100 mlU/ml was not achieved. The efficacy when using four-dose vaccine regimen 
with 40 μg/dose (92,31%) was higher than three-dose regimen with 20 μg/dose (50%) (p = 0,03). Our 
results confirm the four-dose regimen‘s efficacy of hepatitis B vaccine among dialysis patients. 
Further study including large number of patents is required to confirm that this is feasible for the 
whole dialysis population in the country. 
 
Хепатит В вирусната инфекция (HBV) при диализирани пациенти представлява значим 
клиничен проблем.Ваксинацията срещу хепатит В е основата на превенцията, но покритието 
остава субоптимално.Целта на проучването е да се оцени имунологичната ефикасност на 
хепатит В ваксината, прилагайки понастояще препоръчваната схема от 4 ваксинални дози (40 
μg HBsAg /на доза). Тринадесет пациента на възраст 53.0 ±11.03 години, негативни за HBV 
маркери, бяха ваксинирани през 2014 година. Дванадесет пациенти от същия хемодиализен 
център, ваксинирани с 3-дозова схема (20 μg HBsAg/на доза) през 2009 г., служат като 
историческа кохорта.Имуноензимен метод (ELISA) е използван, за да се определят HBV 
серологичните маркери с  търговски диагностични тестове.with commercial diagnostic kits. 
Използвана е ϕ- трансформация на Фишер за малообемни извадки за анализиране на 
резултатите. Само един от пациентите не отговори на вакисналната схема и бе реваксиниран. 
Девет (92.31%) от 12 пациенти показаха силен имунен отговор (anti-HBs > 100 mlU/mL) и три 
(23.08%) –слаб отговор ( anti-HBs = 10-99,9 mlU/mL). Двама от тях по-късно получиха бустерна 
доза ваксина (40 μg), но очакваното ниво от 100 mlU/ml anti-HBs не бе достигнато. 
Ефективността при използване на четири дозовата ваксинална схемма по  40 μg / доза (92,31%) 
е по-висока отколкото при тридозовасхема по 20 μg /доза (50%) (p = 0,03). Нашите резултати 
потвърждават ефективността на четири дозовия режим на ваксината срещу хепатит В сред 
диализни пациенти. Необходимо е допълнително проучване, включващо голям брой патенти, 
за да се потвърди, че това може да бъде отнесено към цялата диализнапопулация в страната. 



2 
 

2.A.Kevorkyan, I.Tomova, R.Raycheva, V.Stoeva, Y.Stoilova, H.Lalabonova, V.Kondeva. Legionella 

pneumophila antibodies in serum samples among medical and dental personnel – 

seroepidemiological survey. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2017, 31,3:588-

593.(IF2016/2017- 1.059). (60 точки: 7= 8,5 точки) 

Variety of health technologies applied in medical and dental practice are associated with formation 

of fine water droplets/aerosols. This presents a potential risk of both the patients and the personnel 

acquiring Legionnaires' disease. The aim of this study was to assess the presence of Legionella 

antibodies in the personnel (medical and dental) and a control group. The serum antibody index (Ab 

index) to L. pneumophila Sg1-6 (IgG + IgM) was determined using enzyme-linked immunosorbent 

assay. L. pneumophila Sg 1-6 antibodies (Ab index > 5) were found in 27/66 (40.91%) of the 

personnel vs. 7/90 (7.78%) of the control subjects (χ2 = 24.55, p < 0.0001). There was no statistically 

significant difference in the seropositivity levels in the groups in terms of sex, concomitant chronic 

diseases, intake of medications affecting the immune response, smoking and history of pneumonia. 

Association was observed with the professional categories of the personnel (χ2 = 6.836, df = 2, p < 

0.05): more than 50% of the physicians were seropositive for L. pneumophila. The logistic regression 

analysis proved the role of seropositivity associated factors such as age, use of protective equipment 

and workplace (building with proven presence of L. pneumophila in the water system). The 

seroprevalence rate of Legionella antibodies in the personnel can be associated with occupational 

risk exposure, especially in the absence of systematic and regular use of protective equipment during 

work and the lack of an established system for regular monitoring and preventive maintenance of the 

water systems in the healthcare facilities. 

 

Различните здравни технологии, прилагани в медицинската и стоматологичната практика, са 

свързани с образуването на фини водни капчици/аерозоли. Това представлява потенциален 

риск както за пациентите, така и за персонала заразвитие на Легионерска болест. Целта на 

проучванетое да се оцени наличието на антитела срещу легионелни бактерии в персонала 

(медицински и дентален) и контролна група. Индексът на серумните антитела (Ab индекс) на L. 

pneumophila Sg1-6 (IgG + IgM) е определен с помощта на имуноензимен метод. Открити са 

антитела срещу L. pneumophila Sg 1-6 (Ab индекс> 5) при 27/66 (40,91%) от персонала срещу 

7/90 (7,78%) от контролните лица (χ2 = 24,55, p <0,0001). Няма статистически значима разлика в 

нивата на серопозитивност в групите по отношение на пол, съпътстващи хронични 

заболявания, прием на лекарства, засягащи имунния отговор, тютюнопушене и анамнеза за 

пневмония. Асоциация се наблюдава по отношение на  професионалните категории на 

персонала (χ2 = 6.836, df = 2, p<0,05): повече от 50% от лекарите са серопозитивни за L. 

pneumophila. Логистично-регресионният анализ доказа ролята на фактори, свързани със 

серопозитивността като възраст, използване на защитни средства и работно място (сграда с 

доказано присъствие на L. pneumophila във водната система). Нивото на серопревалентност                 

при персонала може да бъде свързана с професионална рискова експозиция, особено при 

липса на системна и редовна употреба на защитни средства по време на работа и липсата на 

изградена система за редовен мониторинг и превантивна поддръжка на водните системи в 

здравни заведения. 
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3.Poriazova E, O. Boykinova, I. Ivanov, M. Spasova, G. Bozhilov, A. Kevorkyan, S. Novakov.A Technical 

Problem in Diagnose Clarity of Solitary Spinal Cord Neurofibroma in an Eleven-month-old Boy.Folia 

medica, 2017; Vol. 59 I No. 3,95-98. (60 точки: 7= 8,5 точки) 

 

Spinal neurofibroma is one of the rarest of the neoplasms involving the spinal cord or roots and 

occurs much less often than neurinoma, meningioma or glioma. The sixth pediatric case of solitary 

intramedullary tumor was described in 2013, according to B. Eljebbouri et al. We present a rare, 

difficult to diagnose and may-be the seventh pediatric case of solitary neurofibroma of the cauda 

equine in an 11-month-old infant. The patient underwent a laminectomy of T12, L1, L2 and L3, 

extirpation of intradural, intramedullary and extramedullary spinal cord tumor. The patient is fully 

recovered for 5 years of monitoring. Although rare, spinal neurofibromas in children should be 

diagnostically considered and radically treated for a favorable outcome. 

 

Неврофибромата на гръбначния мозък  е една от най-редките неоплазми, засягаща гръбначния 

мозък или коренчетата му  и се среща много по-рядко от невринома, менингиома или глиома. 

Шест педиатрични случаи на солитарен интрамедуларен тумор са описан през 2013 г., според 

B. Eljebbouri и съавтори. Представяме рядък, труден за диагностициране и вероятно седмият 

педиатричен случай на солитарна неврофиброма на кауда еквина при 11-месечно бебе. 

Пациентът претърпява ламинектомия на T12, L1, L2 и L3, екстирпация на интрадурален, 

интрамедуларен и екстрамедуларен тумор на гръбначния мозък. Пациентът е напълно 

възстановен припроведеното 5-годишно проследяване. Въпреки своята рядкост спиналните 

неврофиброми при деца трябва да се имат предвид в диагностичен план и да се третират 

радикално, за да имат добър изход. 

 

4.В.Рангелова,А.Кеворкян,Й.Калчев,М.Кръстева,Т.Дерменджиев.Петгодишно ретроспективно 

епидемиологично проучване на нозокомиални инфекции в неонатологично интензивно 

отделение.Педиатрия, 2018, suppl.1, томLVII, 47-51.(60 точки: 5= 12 точки) 

Новородените, хоспитализирани в интензивни сектори и по-специално недоносените са 
предразположени към инфектиране с вътреболнични щамове. През последните години в 
медицинската практика в страната навлиза термина „инфекции, свързани с медицинско 
обслужване“ (ИСМО) като равнозначен на термина „вътреболнични инфекции“.  
Цел: Да се оценят и анализират клинико-епидемиологичните и микробиологичните 
характеристики на ИСМО в неонатологичен интензивен сектор (НИС). 
Материали и методи: За периода 2012-2016 г. е проведено ретроспективно проучване в НИС 
към клиниката по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Св.Георги“. Анализирани са данни от 
трахеални аспирата,  хемокултури, кожно-лигавични секрети. Използвани са конвенционални 
микробиологични методи за идентификация на микроорганзимите и за определяне на 
антимикробната  чувствителност. Заболяемостта от ИСМО по години е изчислена като 
пропорция на заболелите спрямо преминалите новородени на 100. Приложен е параметричен 
Z-test за съпоставяне на пропорции при ниво на грешка α=0,05. 
Резултати: Заболяемостта от  ИСМО на 100 преминали деца в НИС за периода 2012-2016 г. 
варира от 12.58% през 2012 г. до 12.00% през 2016 г. при средна стойност от 10.77%. С най-
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голям относителен дял са представени пневмониите, свързани с апаратна вентилация - 65.00%, 
следвани от инфекциите на кръвообращението в 15.45% (р<0.001). Грам-отрицателната 
микрофлора (85.42%) статистически значимо превалиране спрямо Грам-положителната 
(14.58%), р<0.05.  С най-голяма честота са изолирани Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
baumannii, Escherichia coli и Klebsiella pneumonia. Изолатите на изброените микроорганизми 
имат запазена чувствителност към колистин, а Escherichia coli и Klebsiella pneumonia и към 
карбапенеми. 
Заключение:Натрупаните кумулативните знания за етиологията, разпространението и 
проявлението на ИСМО способстват за очертаване на проблемите при последващо 
проспективно проучване, целящо точното класифициране на инфекциите, подпомогане на 
надзора и контрола в неонатологичните отделения, възможността за съпоставяне на данни и 
прилагането на правилни антибиотични стратегии в интензивните отделения. 
 

Introduction:Newborns hospitalized in intensive care units and especially the prematurely born are 
susceptible to infection with hospital strains.In the last years in the medical practice in our 
country,the term hospital-acquired infections (HAI) is gaining popularity and it is equivalent to the 
term nosocomial infections(NI). 
Aim: To asses and to analyze clinical,epidemiological and microbiological characteristics of the 
nosocomial infections in the neonatal intensive care unit(NICU). 
Materials and methods: For the period 2012-2016 a retrospective study in the NICU of the obstetrics 
and gynaecology ward of UMHAT “St George” was conducted.Findings from tracheal aspirates,blood 
cultures and mucous membranes secretions were analyzed.Conventional microbiological methods 
for identification of microorganisms and antimicrobial susceptibility were used.The NI incidence is 
calculated as a proportion of the sick patients to the number of all the hospitalized neonates divided 
by 100.A parametric Z-test for a juxtaposition of proportions with a level of error of α=0,05 was used.   
Results: The HAI incidence for the period 2012-2016 varies between 12.58% in 2012 to 12.00% in 
2016 with an average value of 10.77%.With the highest relative ratio is the ventilator-associated 
pneumonia-65.00%,followed by the bloodstream infections-15.45% (p<0.001).The Gram-negative 
flora (85.42%) statistically prevails the Gram-positive (14.58%), p<0.05. The most frequently isolated 
microorganisms are Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli and 
Klebsiella pneumonia.The isolates of the listed microorganisms have preserved sensitivity to 
colistin.As for Escherichia coli and Klebsiella pneumonia, the sensitivity to carbapenems is high. 
Conclusion:The accumulated cumulative knowledge for the etiology, distribution and manifestation 
of NI helps to outline the problems for a subsequent prospective study aiming at a better 
classification of the infections.Such study will facilitate the surveillance and control in the neonatal 
units and will give the possibility for better comparison of the results and application of the right 
antibiotic strategies in the intensive care units.  
 
 

5. Р.Комитова, А.Кеворкян, О.Бойкинова, С.Крумова, М.Атанасова, Й.Стоилова, А.Кунчев, 

М.Троянчева.Завръщане на морбили в българия, 2017. Педиатрия, 2018, томLVIII, бр.2., 44-

47.(60 точки: 8= 7,5  точки) 

Въпреки голямата епидемия от морбили през 2009-2011 г. ваксиналният обхват остава 

незадоволителен. В настоящата работа представяме характеристиката на заболелите от 

морбили в Пловдивска област, 2017 г. Включени са всички заболели, хоспализирани в УМБАЛ 

„Св. Георги“, Пловдив. Потвърждаването е направено чрез детекция на специфични ИгМ и/или 

нуклеинова киселина. За периода 15 март-16 Юли 2017 са регистрирани 141 случаи, от които 

137 лабораторно потвърдени и 4 вероятни.  Те са 85,45% от всичките 165 случаи за страната. 
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Средната възраст е 5±14,5 г. (2 месеца-55 години). От тях 115 (81,56 %) са деца. Голяма част  

(88,65%) спадат към малцинствeните групи. Трансмисията е осъществена в обществото  (117) и 

болнични заведения  (24).  От заболелите  52 (36,88%) са неваксинирани, включително 36 

деца<13 месеца (неподлежащи на ваксинация), други 50 (35,46%)  са получили една доза, 17  

(12,6%)  2 дози,  за останалите 22 (15,6%) ваксиналният статус не е известен. Генотип B3 на 

морбилния вирус е идентифициран в 33 клинични материала. Заболяването протече с 

неблагоприятен изход при деветмесечно дете. За постигане на елиминация на морбили,  към 

ромското население трябва да бъдат насочени адаптирани имунизационни стратегии с по-

широко участие на здравни медиатори. Ваксинални стратегии, обхващащи всички деца ≥ 6 

месечна възраст, вероятно биха ограничили епидемията по-бързо. 

Despite the large measles outbreak in Bulgaria, 2009-2011, vaccination coverage has remained 

unsatisfactory. In this study we  presented  characteristic of measles cases in Plovdiv region in 2017. 

All measles cases admitted to  University Hospital, Plovdiv, were included. Confirmation was made by 

detection of specific IgM and/оr nucleic acid. Overall, 141 measles cases were reported between 15 

March and 9 July 2017 of which 137  were laboratory confirmed and 4 were  probable.  They 

comprised 85,45% out of 165 cases in  the country. The median age was 5 ±14,5 years (2 mo-55 

years). In total, 115 (81,56 %) were children. The majority (88,65%) were from a minority 

background. The transmission had occurred in the community (117) and hospital settings (24). 

Totally, 52 (36,88%) were unvaccinated, including 36 infants aged <13 months ( age not eligible  for 

vaccination), another 50 (35,46%)  had received 1 vaccine dose and 17 (12,6%)  2 doses, for the 

remaining 22 (15,6%) vaccination status was unknown. Genotype B3 of the virus was identified in 33 

specimens. One death occurred in a 9- month-old child. Тhe remaining cases recovered 

completely.To achieve measles elimination, immunization adjusted strategies should be directed ate 

Roma community, with broader involvement of roma health mediators. Vaccination campaign 

targeting all infants aged six months and older would probably curtail the outbreak sooner. 

 

6. А.Кеворкян,  В.Стоева, В.Христамян, Х.Лалабонова, В. Кондева, М.Христамян, Й. 

Стоилова.Ниво на познание на денталните лекари за усложненията от бисфосфонатно лечение 

при имунокомпрометирани пациенти в денталната практика. Обща медицина, 2016, бр.2, 18, 

№2, 23-27. (60 точки: 7= 8,5 точки) 

Бисфосфонатите (БФ) са лекарствени продукти, използвани за лечение на онкологични 
заболявания с костни метастази, както и на остеопороза. Нарастват съобщенията в 
литературата за появата на случаи на остеонекроза на челюстта при пациенти, лекувани с 
бисфосфонати. Целлта на проучването е да се изследва нивото на познание на денталните 
лекари за усложненията от бисфосфонатното лечение при имунокомпрометирани пациенти в 
денталната практика. Анонимна анкетна карта, включваща осем въпроса, е попълнена от 124 
лекари по дентална медицина. Проучването включва въпроси, свързани с работното място, 
познанията за индикациите и методите на приложение на БФ, възможните усложнения. Нисък 
е делът на денталните лекари, които декларират добра информираност по проблема – 35.48%. 
Относно индикациите за приложение на БФ по-малко от 1/3 от анкетираните (25.81%) са 
посочили правилно двете основни показания за терапия – остеопороза и онкологични 
заболявания с костни метастази. Венозният път на въвеждане е оценен като по-рисков за 
възникване на остеонекроза на челюстта от 63.71% от денталните лекари. 41.12% посочват 
правилно, че БФ поразяват костната система, но едва 8.87% отговарят, че също са възможни 



6 
 

поражения и на меките тъкани и пародонта. Относителният дял на денталните лекари, които 
не са срещали в практиката си пациенти с усложнения от бисфосфонати, е висок – 64.52%. 
Лекарите по дентална медицина не са достатъчно добре информирани за приложението на 
бисфосфонатите и за техните усложнения, което налага насочване на усилията в тази насока. 
Водени от важността и актуалността на проблема, препоръчваме обучение, което да залегне 
като задължителна част от студенсткото обучение на лекарите по дентална медицина. 
 
Summary. Bisphosphonates (BF) are drugs used to treat oncologic diseases with bone metastases as 
well as osteoporosis. Reports in the literature on the occurrence of cases of osteonecrosis of the jaw 
in patients treated with bisphosphonates are increasing. The study aim is to investigate the level of 
knowledge of doctors of dental medicine about the complications of bisphosphonate treatment in 
immunocompromised patients in the dental practice. An anonymous questionnaire consisting of 
eight questions was fi lled in by 124 dentists. The survey includes questions related to the workplace, 
knowledge of indications and methods of application of BF, possible complications. The share of 
doctors of dental medicine who declare good awareness of the problem is low – 35.48%. On the 
indications of use of BF, less than 1/3 of respondents (25.81%) have correctly indicated the two main 
indications for treatment – osteoporosis and cancer with bone metastases. The intravenous route of 
administration is rated as a risk for the occurrence of osteonecrosis of the jaw from 63.71% of the 
doctors of dental medicine. 41.12% correctly state that BF strike the bone, but only 8.87% indicate 
that they are also possible complications in the soft tissues and periodontal tissues. The proportion 
of doctors of dental medicine who have not encountered patients with complications of 
bisphosphonatesin their practice is high – 64.52%. Doctors of dental medicine are not informed well 
enough about theuse of bisphosphonates and their complications which requires focusing efforts in 
this direction. Led bythe importance and the relevance of the problem, we recommend that training 
about the complications ofbisphоsphonate use should be a mandatory part of the students training 
education of dentists. 
 
 

7. V. Stoeva, A.Kevorkyan,  R. Raycheva, V. Kondeva, Y. Stoilova. Examination of the quality of the 
manual pre-sterilization processing of dental instruments using benzidine test. Acta Medica 
Bulgarica, 2016, 43 (2), 52-60. (60 точки: 5= 12 точки) 

 
The risk of infections in dental practices has been attracting for decades the interest of researchers 
from all over the world. A serious problem related to the transmission of blood-borne viruses is the 
thorough removal of organic matter, and mainly blood, from dental instruments when performing 
manual pre-sterilization decontamination. Application of benzidine test to prove the presence of 
blood traces on large and small dental instruments prepared for sterilization for the purpose of 
assessing the quality of the manual pre-sterilization decontamination. A total of 485 benzidine tests 
had been performed on selected 205 large and 280 small dental instruments visibly contaminated 
with blood. Of the total of 485 tested samples, blood traces were found in 63 (12.99 ± 1.53%). In the 
group of large instruments, positive benzidine test was obtained in 7.80% compared to 16.78% in the 
small instruments with the difference being statistically significant (p = 0.003). All 63 positive samples 
were additionally processed using ultrasound. Blood traces were found in 8 instruments with all of 
the positive samples being obtained from the barbed broaches. The manual cleaning does not 
guarantee decontamination of the dental instruments unlike the ultrasonic cleaning where any blood 
traces are being completely removed from the large instruments. In terms of the small instruments, 
there are still blood traces present after the ultrasonic cleaning which requires for it to be combined 
with a suitable enzyme cleaner, and the barbed broaches, as a requirement, should be used on a 
disposable basis. 
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Рискът от инфекции в денталните практики привлича от десетилетия интереса на 
изследователи от цял свят. Сериозен проблем, свързан с предаването на вируси, пренасяни с 
кръв, е цялостното отстраняване на органична материя и главно кръв от дентални инструменти 
при извършване на ръчна предстерилизационна деконтаминация. Прилагането на бензидинов 
тест за доказване на наличие на следи от кръвни върху едри и дребни дентални инструменти, 
подготвени за стерилизация цели оценяване на качеството на ръчната деконтаминация преди 
стерилизация. Проведени са общо 485 бензидиновитеста на избрани 205 едри и 280 дребни 
дентални инструменти, видимо замърсени с кръв. От общо 485 тествани проби са открити 
следи от кръв в 63 (12,99 ± 1,53%). В групата на едрите инструменти положителен бензидинов 
тест е установен в 7,80% в сравнение с 16,78% при дребните инструменти, като разликата е 
статистически значима (р = 0,003). Всички 63 положителни проби са допълнително обработени 
с помощта на ултразвук. При 8 инструмента са откритиха  следи от кръв, като всички 
положителни проби са получени от дребен инструментариум (нервекстрактори). Ръчното 
почистване не гарантира обеззаразяване на зъбните инструменти, за разлика от 
ултразвуковото почистване, при което всякакви следи от кръв са премахнати напълно от едрите 
инструменти. По отношение на дребните инструменти следи от кръв все още се откриватслед 
ултразвуково почистване, което изисква комбинирането му с подходящ ензимен почистващ 
препарат, а нервекстракторите, както се изисква, трябва да се използват за еднократна 
употреба. 
 

8.Г.Димова, А.Кеворкян, О.Бойкинова, И.Балтаджиев, С.Иванова, К.Иванов.Ваксините-причини 

„да се ваксинираме”. Педиатрия, 2016, том LVI, suppl.1, 32-38. (60 точки: 6= 10 точки) 

Инфекциозните болести са съпътствали появата и развитието на човека от древността. 
Паралелно с това се е развивал стремежът за превенция - от класическите противоепидемични 
мерки като карантина до специфичната имунопрофилактика. На фона на непрекъсната поява 
на нови патогени, както и повторното завръщане на позабравени такива, концепцията за 
инфекциозен контрол продължава да бъде предизвикателство и един от основните приоритети 
на световната здравна общественост.  
Целта на настоящият обзор е да представи информация, базирана на доказателства, за ползите 
от имунизациите при някои инфекциозни болести посредством съпоставяне честотата на 
усложненията при естествено инфектиране спрямо постваксиналите. Материали: Използани са 
източници от достъпната англоезична литература, публикувани през последните десетина 
години и реферирани в база данни PubMed. Резултати: Глобалните промените в 
заболяемостта, смъртността и леталитета при животозастрашаващи заболявания като 
дифтерия, морбили, хепатит Б и полиомиелит са показателни за ефективността на ваксините и 
прилаганите имунизационни програми. Системата за докладване на нежелани събития, 
свързани с ваксините (VAERS) определя сериозните постваксинални усложнения като много 
редки. Заключение: По своят профил на безопасност, ваксините са сред най-безопасните 
фармацевтични продукти и ползите от тях далеч надхвърлят риска от странични реакции. 
Експерти нареждат имунизациите сред десетте велики постижения на обществено здраве през   
век, като в  глобален мащаб предотвратяват годишно между 2 - 3 милиона смъртни случаи. 
Infectious diseases have accompanied the appearance and the development of human antiquity. In 

parallel, it has evolved the striving for prevention – from classical anti – epidemic measures such as 

quarantine to specific immunization. Amid continuous emergence of new pathogens and the re – 

return to the forgotten ones, the concept of infection control remains a challenge and a priority on 

the global health community.Aim: The aim of this study is to present the benefits of immunizations 

and compare the complications of the infectious disease to the possible complications from the 

vaccines. Methods: A literature overview of the scientific topic on the databases of PUBMED was 
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performed.Results: The global changes  in morbidity, mortality and lethality  at  life – threatening  

diseases like diphtheria, hepatitis and poliomyelitis  are indicative for the effectiveness of the 

vaccines and the immunization programs. Serious side effects are rare and everyone is reported to 

the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).Conclusion: All medicines have side effects. 

However, vaccines are among the safest and the benefits of vaccination  outweigh the risks of side 

effects. Experts range the immunizations among the ten greatest achievements of the public health 

in  20th century.  In global for one year, vaccines prevent between 2 – 3 millions death worldwide. 

9.А.Кеворкян,В.Стоева,Й.Стоилова,И. Станимирова, А.Атанасовски, В.Кондева.Контрол на 
хигиенната дезинфекция на ръце в денталната практика. Обща медицина, 2017, 19 (4), 26-
30.(60 точки: 6= 10 точки) 

 

Дезинфекцията на ръце с препарат на алкохолна основа е с предимство пред други форми на 

обеззаразяване по отношение на: по-ефективно премахване на микроорганзимите за по-малко 

време и по-рядко неблагоприятно локално въздействие върху кожата. Изграждането на навик 

за правилно провеждане на хигиенна дезинфекция на ръце в медицинската/денталната 

практика започва още на ниво колеж/ университет. Цел: Да се оцени качеството на 

извършената дезинфекция на ръце преди рискова манипулация при студенти по дентална 

медицина и техни преподаватели. Материали и методи: Изследвани са 54 проби от ръце (40 

студенти по дентална медицина и 14 дентални лекари) след проведена хигиенна дезинфекция 

на ръце с алкохол-съдържащ антисептик. Резултати: Наличие на стерилни проби се доказа в 

51.86%, а при останалите - Coag.(-) Staphylococcus, отнасян към нормалната кожна флора. 

Извод: Липсата на транзиторна микрофлора (S.aureus, сем.  Enterobacteriaceae, P.aeruginosa), 

съгласно утвърдените норми, потвърждава предимството на дезинфекцията пред хигиенното 

измиване, при спазване на „методът на шестте стъпки”.    

Hygienic hand disinfection with  alcohol based formulation is preferred over other hand disinfection 

procedures  due to its high efficiency in rendering hands free of pathogens  after short exposure time 

and infrequent local skin irritation. The built - up of a habit to properly difinfect hands in medical and 

dental practice should commence during college and university education. Objective: to quality 

evaluate  efficacy of hand disinfection in dental  students and their trainers before they perform a 

contamination  risky procedures.  Materials and methods. 54 hand samples (from 40 dental students 

and 14 dental surgeons) were tested following hand disinfection with alcohol based formulation.  

Results: samples were proven sterile  in  51.86% of the cases.  Coag.(-) Staphylococcus (considered  

part of the normal  skin flora) was isolated in the remaining samples. Conclusion: In line with 

approved standards, the lack of transient microflora  (S.aureus, Enterobacteriaceae family,  

P.aeruginosa) in the isolates, confirms the advantage of hand disifection over routine hygienic hand 

washing if the 6 step procedure is observed.  

10.Б. Захариева, А. Кеворкян, Я.Захариев. Проблеми в деконтаминацията на ендоскопската 

техника- срезово епидемиологично и микробиологично проучване.Обща медицина, 2017, бр.4, 

9-14.(60 точки: 3= 20 точки) 

Резюме: С широкото навлизане на ендоскопските процедури в диагностиката и терапията на 
заболяванията  на дихателната система и гастроинтестиналния тракт се увеличи потенциалния 
риск за предаване на патогенни вируси и бактерии, свързан с пропуски в деконтаминация на 
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използваната апаратура и пособия. Цел: Да се оцени качеството на ръчната деконтаминация в 
ендоскопски кабинети посредством прилагането на микробиологични методи за контрол. 
Материали и методи: Срезово епидемиологично и микробиологично проучване е проведено в 
рамките на 5 последователни посещения в три ендоскопски кабинета в голяма болница в 
Пловдив. Изследвани са общо 64 проби – 25 от лумена на ендоскопа,  17 от ендоскопски 
пособия (биопсични щипци, бримка за полипектомия, четки), 17 от повърхности в 
ендоскопския кабинет и 5 от вода от системата за промиване на ендоскопа. Използвани са 
конвенционални микробиологични методи. 
Резултати: Наличие на санитарно значими микроорганизми, представители на сем. 
Enterobacteriaceae  и Pseudomonas aeruginosa се установи в 36% (9/25) от изследваните 
ендоскопи, в 17.6% (3/17) от ендоскопски пособия (2 биопсични щипци и 1 бримка за 
полипектомия), в 5.9% (1/17) повърхности и в 1 от водните проби. Изолирани са общо 15 
изолата, съответно Pseudomonas aeruginosa (5), Enterobacter cloacae(5), E.coli (2), Serratia 
marcescens(2) и Proteus spp.(1). Като моноизолати са представени 13 от положителните проби, 
а при една - микробна асоциация от Enterobacter cloacae и E.coli. 
Заключение: Високият относителен дял на положителните проби от ендоскопска апаратура и 
пособия показаха редица пропуски в ръчната деконтаминация. Препоръчва се използването на 
автоматизирано измиване и дезинфекция или нискотемпературна стерилизация след ръчна 
деконтаминация.Микробиологичният мониторинг може да открие ранна колонизация или 
биофилм и да предотврати нозокомиални инфекции след ендоскопски процедури. 
 

Abstract: With the proliferation of endoscopic technology usage in the diagnostics and treatment of 
respiratory and gastrointestinal diseases, the risk of transmission of pathogenic viruses and bacteria 
due to deficiencies in the decontamination of endoscopic equipment and accessories has increased. 
Objective: To assess the quality of manual decontamination in endoscopic units by applying 
microbiological methods. Materials and Methods: A cross-sectional epidemiological and 
microbiological research was conducted in the course of 5 consecutive visits to three endoscopic 
units  in a large hospital in Plovdiv. A total of 64 samples, of which 25 from the lumen of the 
endoscope,17 from endoscopic instruments accessories (biopsy forceps, loop for polypectomy, 
brushes), 17 from surfaces in the endoscopic clinic, and 5 samples of water from the washing system 
of the endoscope, were collected. Conventional microbiological methods were employed. 
Results: Availability of sanitarily significant microorganisms, members of the family 
Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa, was found in 36% (9 out of 25) of the surveyed 
endoscopes, in 17.6% (3 out of 17) of the endoscopic instruments (2 biopsy forceps and 1 loop for 
polypectomy ), in 5.9% (1 out of 17) surfaces and one in the water samples. A total of 15 isolates 
were identified, respectively: Pseudomonas aeruginosa (5), Enterobacter cloacae (5), E.coli (2), 
Serratia marcescens (2), and Proteus spp. (1). Thirteen of the samples were classified as 
monoisolates and one was identified as a microbial association of Enterobacter cloacae and E.coli. 
Conclusion: The high percentage of positive samples of endoscopic equipment and tools revealed a 
number of insufficiencies in the way manual decontamination was performed. The use of machine 
washing and disinfection or low temperature sterilisation after manual cleaning is recommended. 
Microbiological monitoring of endoscope reprocessing may detect early colonization and biofilm 
formation and prevent endoscopy-related infections. 

11. Р. Комитова, А. Кеворкян, М. Атанасова, Е.Голкочева. Хепатит А – враг или приятел? Обща 

медицина, 2017, том XIX, бр.3 , 18-24. (60 точки: 4= 15 точки) 

Резюме. Хроничната инфекция с хепатит В-вируса (HBV) остава глобален здравен проблем. 
Скриниранетo на лица с риск за HBV може да доведе до ваксиниране на неинфектираните и до 
консултиране или антивирусно лечение на заразените. Проучвайки семеен епидемичен взрив 
от хепатит А (един от заболелите и с хроничен хепатит В), авторите търсят и други инфектирани 
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с HBV. Проучени са 3-ма заболели oт хепатит A и техните 4 семейни контактни. За детекция на 
хепатитните маркери на хепатит А-вирус (HAV), HBV, хепатит C-вирус (HVC) e използван 
имуноензимен метод (ELISA) с търговски китове. За диференциране възприемчивостта на 
контактните към HBV е използвана хепатит B-ваксина. Ние диагностицирахме други 2-ма 
членове на фамилията с хронична HBV инфекция, протектирахме високорискова контактна с 5 
дози хепатит В-ваксина и бустирахме имунитета на 3 имунизирани контактни лица без 
серопротекция. Скринирането за HBV и ваксинирането на контактните в дома са ефикасни 
начини за откриване на други инфектирани и за протекция. Именно хепатит А беше поводът за 
такъв подход в проучването. 
 

Abstract. Chronic hepatitis B virus (HBV) infection remains a global health problem. Screening of high 
risk individuals for HBV can lead to vaccination of uninfected and counseling or antiviral treatment of 
theinfected. Investigating a family outbreak of hepatitis A with one member with chronic HBV 
infection we aimat uncovering other infected persons. Materials and methods: Three patients 
diagnosed with hepatitis A andtheir 4 family close contacts were studied. Enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) with commercialdiagnostic kits was used to detect serological markers 
of HBV, hepatitis A virus (HAV) and hepatitis C virus(HCV). Hepatitis B vaccine was used to 
differentiate contacts susceptibility to HBV. Results: We managed todiagnose another 2 family 
members with chronic HBV infection, protect one high risk contact with 5-doseshepatitis B vaccine 
and boost immunity in other 3 vaccinated contacts without seroprotection. Conclusion:Screening of 
family contacts for HBV and vaccination are effi cient means for unraveling another infectedpersons 
and protection. If it was not for hepatitis А, it would not have happened. 
 

12. Rаdka Komitova,Ani Kevorkyan, Oliana Boykinova, Stefka Krumova, Maria Atanasova, Ralitsa 

Raycheva, Yordanka Stoilova, Agnel Kunchev.Difficulties in achieving and maintaining the goal of 

measles elimination in Bulgaria. Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique, 2019, 67(3):155-162. 

(IF2017- 0.716).– (60 точки: 8= 7,5 точки) 

Measles is a disease with almost hundred years history of existing registration in Bulgaria and has 

been subject to mass immunization since 1969. In 2017, after a three-year period with a low number 

of measles cases registered, an epidemic upsurge has been recorded affecting three of the total 28 

regions in the country. The purpose of this study was to analyze the changes of measles morbidity in 

Bulgaria over the period of 1921-2017 and focus on the epidemiological characteristics of the last 

outbreak in the region of Plovdiv in 2017.  For the whole period (1921-2017) the average measles 

morbidity amounts to 157.69 % ооо, decreasing from 525.02%ооо in 1921 to 2.32%ооо in 2017, with 

99.5% rate of reduction. In the period prior to vaccination the average morbidity was 247.14%ооо 

while in the vaccination period it was 70.08%ооо. The ARIMA model could be used as a short-term 

forecast to predict the morbidity rate. Against the background of the downward tendency in 

morbidity this study reports a small measles outbreak in Plovdiv, involving 141 cases, after 3 years of 

no local virus transmission in the country. Unvaccinated child who returned from abroad probably 

imported the disease.The measles cases were mainly Roma children and a large number of them 

were infants. The low intensity and prolong course of the outbreak was indicative of relatively high 

vaccination coverage of the population. To achieve measles elimination goals, efforts must be made 

to strengthen surveillance and increase the vaccination coverage, targeting children and especially 

Roma children. 



11 
 

Морбили е заболяване с почти 100 годишна регистрация в България и обект на масова 

имунизация от 1969 година. През 2017 година след три благоприятни в епидемиологично 

отношение години, бе регистриран епидемичен подем, обхванал 3 от общо 28 области в 

страната. Целта на настоящото съобщение е да се анализират промените в заболяемостта от 

морбили в България за периода от 1921-2017 г. и фокусиране върху епидемиологичните 

характеристики напоследния взрив в Пловдивска област през 2017 г.За целият период (1921-

2017)  средната заболяемостот морбилив страната е 157.69%ооо, намаляваща от 525.02%ооо 

през 1921 до 2.32%ооо през 2017 г., с ниво на редукция от 99.5%. В предваксиналният период 

средната заболяемост е била 247.14%ооо, докато през ваксиналнияпериод е 70.08%ооо. ARIMA 

моделът може да се използва за получаване на краткосрочна прогноза на нивото на 

заболяемостта. Независимо от низходящата тенденция в заболяемостта, проучването 

съобщава  за малък взрив от морбили в Пловдив, обхващаща 141 случая, 3 години след липсата 

на локална трансмисия на вируса в страната.  Неваксинирано дете, завърнало се от чужбина 

вероятно внася заболяването.Случаите на морбили са основно сред деца от ромски етнос, като 

голяма част от тях са кърмачета.Ниската интензивност и пролонгирания ход на взрива са 

показателни за относително високото ваксинално покритие на населението. За достигане на 

поставената цел - елиминация на морбили, усилията трябва да бъдат насочени за укрепване на 

надзора и повишаване на ваксиналното покритие, основно при децата и особено при тези от  

ромски произход. 

La rougeole с’est une maladie infectieuse avec une histoire de presque cent ans d’enregistrement 

existant en Bulgarie et elle est un objet de vaccination de masse depuis 1969. En 2017, après une 

période de trois ans avec un nombre bas des cas de rougeole enregistrés, une recrudescence 

épidémique a été enregistrée, touchant trois des 28 régions du pays. Le but de cette étude était 

d'analyser les changements de la morbidité rougeoleuse en Bulgarie sur la période 1921-2017 et se 

concentrer sur les caractéristiques épidémiologiques de la dernière épidémie dans la région de 

Plovdiv en 2017. Pour toute la période (1921-2017), la morbidité moyenne de la rougeole s’élève à 

157.69%ooо, décroissant de 525.02%ooо en 1921 à 2.32%ооо en 2017, avec un taux de réduction de 

99.5%. Avant la période de vaccination la morbidité moyenne a été 247.14%ооо, pendant la période 

de vaccination a été 70.08%ооо. Le modèle ARIMA pourrait être utilisé comme une prévision à court 

terme  prédire le taux de morbidité. Dans le contexte de la tendance à la baisse de la morbidité, cette 

étude fait état d'une petite épidémie de rougeole à Plovdiv de 141 cas, après 3 ans sans transmission 

locale du virus dans le pays. L'enfant non vacciné qui est revenu de l'étranger a probablement 

importé la maladie. Les cas de rougeole étaient principalement des enfants roms et un grand nombre 

d'entre eux étaient des nourrissons. La faible intensité et l'évolution prolongée de l'épidémie étaient 

révélatrices d'une couverture vaccinale relativement élevée de la population. Pour atteindre les 

objectifs d'élimination de la rougeole, des efforts doivent être déployés pour renforcer la surveillance 

et accroître la couverture vaccinale en ciblant les enfants et en particulier les enfants roms. 
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13. Meri A. Hristamyan-Cilev, Petya P. Pechalova, Ralitsa D. Raycheva, Veselka P. Hristamyan, Ani K. 

Kevorkyan, Yordanka D. Stoilova. Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaws: a Survey of 

the Level of Knowledge of Dentists about the Risks of Bisphosphonate Therapy.Folia medica, 2019, 

61 (2):  95-103. doi: 10.2478/folmed-2018-0075– (60 точки: 6= 10 точки) 

Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws (BAONJ) is a side effect of treatment with 

bisphosphonate (BP). Reports of this complication have increased recently.AIM:To evaluate the level 

of knowledge of dentists from Plovdiv, Bulgaria, about possible complications of bisphosphonate 

therapy of patients in dental practice. MATERIALS AND METHODS:Three hundred and twenty-three 

dental practitioners from Plovdiv, Bulgaria, took part in an anonymous survey containing 25 

questions, designed to evaluate the knowledge of dentists about the complications of BP therapy. 

RESULTS: Oral and maxillofacial surgeons have the best knowledge about the indications and side 

effects of BP therapy, while dentists with a specialty in Pediatric Dentistry and General Dentistry have 

insufficient knowledge. Of the respondents, 17.03% are absolutely uninformed about BP and their 

side effects, and 1/2 declare that they have never had a patient with complications from BP therapy 

in their practice, probably due to a lack of awareness of the problem. Approximately half of the 

dentists we surveyed agree to carry out prophylactic examinations of patients receiving BP and know 

what the prophylactic examination includes. Only 15.48% of the respondents have correctly 

responded that in order to be treated as clinically healthy, patients should have stopped taking BP for 

more than 10 years.CONCLUSION: With the exception of specialists in Oral and Maxillofacial Surgery, 

dental practitioners in Plovdiv and the region are poorly informed about the complications 

associated with BP therapy. Therefore, efforts must be made to make these dentists better informed 

about BAONJ, especially about the methods and means of preventing this condition. 

Бисфосфонат-асоциираната остеонекроза на челюстите (БАОНЧ) е страничен ефект от 
лечението с бисфосфонати (БФ). През последните години нарастват съобщенията за тези 
усложнения. Цел: Да се изследва нивото на познание на лекарите по дентална медицина от 
Пловдив, България  по отношение на усложненията от прилагането на бисфосфонатна терапия 
на пациенти в денталната практика.Материали и методи: 323 дентални лекари от област 
Пловдив, България взеха участие в  проведено анонимно анкетно проучване с изработена за 
целта анкетна карта с 25 въпроса ,за оценка на нивото на информираност на лекарите по 
дентална медицина по отношение на усложненията от прилагането на БФ терапия.Резултати: 
Специалистите по Орална хирургия и Лицево-челюстна хирургия имат най-добри познатия за 
индикациите и страничните ефекти на БФ терапия, докато денталнителекари със специалност 
по Детска Дентална Медицина и по Обща Дентална Медицина показват недостатъчни 
познания. От анкетираните, 17.03% са абсолютно неинформирани относно БФ и страничните 
им ефекти и малко над половината декларират, че никога не са имали пациенти с усложнения 
от БФ терапия в тяхната практика, което вероятно се дължи на неразпознаване на проблема. 
Близо половината анкетирани дентални лекари са съгласни да провеждат профилактични 
прегледи на пациенти, приемащи БФ и знаят какво включва профилактичния преглед. Едва 
15.48% от анкетираните са отбелязали правилно, че за да се третират като клинично здрави, 
пациентите трябва да са спрели да приемат бисфосфонати повече от 10 години. Заключение: 
С изключение на специалистите по Орална хирургия и Лицево–челюстна хирургия, лекарите по 
дентална медицина в Пловдив и областта, не са достатъчно добре информирани за 
усложненията свързан с БФ терапия. Затова трябва да се положат усилия, за да бъдат тези 
дентални лекари по-добре информирани за БАОНЧ, особено за методите и средствата за 
предотвратяване на това състояние. 
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14.О.Бойкинова,А.Кеворкян, И.Балтаджиев, Р.Райчева. Варицела-все още предизвикателство за 

медицината.Обща медицина, 2019, 21(2): 24-29. (60 точки: 4= 15 точки) 

Резюме. Варицелата е силно контагиозно заболяване, което може да протече тежко, 
особенопри кърмачета, възрастни и хора с имунен дефицит, при които има голям риск от 
сериозни усложнения, дори от фатален край. Цел: Да се анализират промените в 
заболяемостта от варицела в България за периода 1928-2017 г. и да се представят клинико-
епидемиологичните характеристики на заболяването при хоспитализирани пациенти, в 
подкрепа на необходимостта отвъвеждане на универсална ваксинационна програма. 
Материал и методи: 408 пациенти (0 до 61г.), лекувани в Инфекциозна клиника, Пловдив 
(I.2012-V.2018), са сравнени с предшестващо проучване (2000-2011 г.) на 535 пациенти. 
Приложени са клинични, епидемиологични и статистическиметоди. Резултати: Заболяемостта 
(1928-2017 г.) показва възходяща тенденция, с потвърденазимно-пролетна сезонност. Средната 
възраст на заболелите е 12.67 г., без разлика по пол. С усложнения са 43 (10.54%), с водещо 
място на пневмониите. Интересни случаи от нашия споделенопит с VZV инфекция са: 2 деца и 
HIV/СПИН позитивни пациенти с тежък херпес зостер, варицела и скарлатина (3 деца), 
варицела и морбили (1 дете), мисед аборт, варицела със синдром наGuillain-Barrе, булозна и 
хеморагична форма при онкологично болни на химиотерапия. Екзитус леталис беше 
регистриран при 3 случая. Заключение: Базирайки се на доказателствата за потенциални 
рискове от усложненията на варицела, предлагаме мнението си за обсъждане на ползитеи 
предизвикателствата от приложение на ваксинацията, особено на контингенти с висок риск. 
 

Abstract. Chickenpox is a highly contagious disease that can occur severely, especially in infants, 
adultsand immunocompromised people who are at high risk of serious complications, and even fatal 
outcome.Aim: To analyze the changes in the incidence of chickenpox in Bulgaria between 1928 and 
2017 and topresent the clinical and epidemiologic characteristics of the disease among hospitalized 
patients in orderto support the necessity of introducing a universal vaccination program. Patients 
and methods: 408patients (0 to 61 yrs.) were treated at the Infectious Diseases Clinic (January 2012-
May 2018) compared toa previous study (2000-2011) of 535 patients. Clinical, epidemiological and 
statistical methods were applied.Results: The disease rate (1928-2017) shows an upward trend with 
confi rmed winter-spring seasonality.The mean age is 12.67 years, with no gender diff erence. 
Complications are 40 (10.5%) and the leading one is pneumonia. Interesting cases from our 
experience with VZV infection: 2 children and a HIV/AIDS patientwith severe Herpes zoster (shingles); 
chickenpox and scarlet fever (3 children); chickenpox and measles(1 child); miscarriage, chickenpox 
with Guillain-Barrès (1 case), bullous and hemorrhagic forms in cancerpatients on chemotherapy. 
Exitus letalis was registered in 3 cases. Conclusions: Based on the evidence ofthe potential risks of 
chickenpox complications, we off er our opinion to discuss the benefi ts and challengesof vaccination, 
especially of high risk contingents. 
 

15.Р.Комитова, А.Кеворкян, Е.Учикова, К.Владов.HPV-ваксина -втора противоракова ваксина в 

света. Обща медицина, 2019, бр.5 -(60 точки: 4= 15 точки)(под печат-наличие на служебна 

бележка) 

Тридесет и пет годинислед установяване на причинната връзка между човешките 

папиломавируси (HPV) и цeрвикалния карцином и дванадесет години след създаване на 

първата HPV ваксина в света са натрупани достатъчно данни, оценяващи промените в 

разпространението на HPV, свързаните с него преканцерози, както и влиянието на ваксината 

върху тези промени. В допълнение, проучвания потвърждават  участието на HPV в етиологията 
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и патогенезата на други карциноми - аногенитални, орoфарингеални и кожни при мъже и 

жени.Според актуализираните препоръки на Световната здравна организация (СЗО) от 2017 г. 

се препоръчва прилагане на 2 дози HPV ваксина за момичета на  9–14 годишна възраст във 

всички страни, където превенцията на цервикалния карцином е приоритет на общественото 

здраве и въвеждането й е осъществимо и устойчиво.СЗО също препоръчва ваксинирането на 

множество възрастови групи (млади жени >15г.) и момчета при наличие на финансова 

обезпеченост, като разширяването на ваксиналния обхват не трябва да е за сметка на 

класическите скриниращи програми при жените. 

Thrifty five years after establishing the causal link between human papilloma viruses (HPVs) and 

cervical cancer and 12 years after creating the first HPV vaccine sufficient data had been 

accumulated that evaluates the changes of HPV spread, the associated precancers, as well as the 

vaccine influence over these changes. In addition, studies had confirmed HPV role in the etiology and 

pathogenesis of other cancers – anogenital, oropharyngeal and cutaneous, among men and women. 

According to the updated World Health Organization (WHO) recommendations, two doses HPV 

vaccine are recommended for girls aged 9-14 years in every country where the prevention of cervical 

cancer is a public health’s priority and the introduction of the vaccine is feasible and sustainable. If 

financial security is available, WHO also advises on vaccinating other age groups (girls >15 years ) and 

boys. The expansion of the vaccine coverage should not be at the expense of the classical screening 

programs for women. 

16.Р. Комитова, А. Кеворкян.Варицела при бременни и техните новородени - как да се 

профилактират? Педиатрия, 2019, бр.2, (60 точки: 2= 30 точки) –(под печат-наличие на 

служебна бележка) 

Независимо че варицелата е рядка през бременността, тя може да доведе до тежки 

последствия при майката и новороденото. Бременните са рискови за варицелна пневмония, 

която трябва да се счита за спешна медицинска ситуация. През ранна бременност варицелата 

може да причини редкия конгенитален синдром, а около раждането -  неонатална варицела. 

Постекспозиционната профилакика с варицела-зостер имуноглобулин може да предотврати 

или намали тежестта на инфекцията при бременната и новороденото. Представен е случай на 

бременна, заболяла от варицела един ден преди да роди. Нейното експонирано новородено 

дете получава стандартен имуновенин, който профилактира инфекцията. Дискутирани  са 

адаптирани мерки от различни ръководства за превенция и контрол на варицела при жени в 

детеродна възраст, бременни и новородени. 

Although varicella is rare in pregnancy the disease can lead to disastrous consequences for both the 

mother and her neonate. Pregnant women are at risk of varicella pneumonia which must be 

regarded as medical emergency. During the early pregnancy maternal varicella may result in rare 

congenital syndrome and around the time of delivery is associated with a substantial risk of neonatal 

chickenpox. Postexposure prophylaxis with varicella-zoster immune globulin can prevent or 

ameliorate chickenpox in both the pregnant woman and neonate. A clinical case with pregnant who 

contracted chickenpox a day before delivery was presented. Her exposed neonate received 

intravenous immune globulin and remained free of the infection. Adapted measures of different 

guidelines for prevention and control of varicella in childbearing women, pregnant and neonates are 

discussed. 
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II Публикации и доклади в нереферирани списания с научно рецензиране или в 

редактирани колективни томове 

 
 

1.Р. Комитова, Кеворкян А. 200 години от рождението на Semmelweis –спасителя на майките. 

Медицински преглед. 2018, vol. LIV, бр.6, 63-65. (30 точки: 2= 15 точки) 

 

Игнац Земелвайс е легендарна фигура на унгарската и световната медицина, известен като 

пионер на антисептиката и спасител на майки и новородени. В представеното съобщение са 

отразени биографични данни и някои по-малко известни факти, свързани с личността на 

Земелвайс и неговото дело. Макар и неоценено от неговите съвременници, откритието, което 

той прави- дезинфекцията на ръце, остава и до сега едно от основните средства за превенция 

на нозокомиалните инфекции. 

Ignaz Semmelweis is a legend in Hungarian and world medicine, known as a pioneer of antiseptic 

procedures and “savior of mothers and newborns”. This report presents biographical data and some 

less known facts about Semmelweis and his life work. Although Semmelweis’ discovery – 

introduction of hand disinfection - was not supported at that time, it remains to this day one of the 

main means for prevention of nosocomial infections. 

2. И.Балтаджиев,А. Кеворкян. Рикетсиозите в ерата на глобализация. I. Кърлежопреносими 

рикетсии и рикетсиози в Европа и Африка.Медицински преглед, 51, 2015, №1, 5-14. (30 точки: 2 

=15 точки)  

Рикетсиозите са широко разпространени, но неравномерно разпределени в света. Тези 

сериозни и нерядко инвалидизиращи заболявания съставля- ват значителна, но често 

неразпознавана част от острите фебрилни състо- яния. Наличните средства за лечение могат да 

атенюират болестта и да редуцират смъртността, но се изисква познаване на причинителите, на 

клиничната картина и надеждни диагностични методи. Целта на авторите е литературен обзор 

за разпространението на рикетсиите и рикетсиозите от групата на кърлежовите петнисти 

трески (КПТ) в съвременния глобализи- ращ се свят. Тази информация е необходима с оглед 

широко развития ту- ризъм с бърз и лесен достъп до най-отдалечени кътчета на земята. Нап- 

равен е преглед на достъпната литература през последните 10-15 години за новооткрити 

рикетсии и нововъзникнали рикетсиози, за възвърнали се познати, но дълготрайно отсъствали 

рикетсийни заболявания в някои страни и региони, за внесени рикетсии и възникнали 

рикетсиози в неенде- мични области с непозната дотогава рикетсийна патология. Представени 

са причинителите, разпространението и клиничните особености на КПТ ри- кетсиозите в 

съвременния глобализиран свят, и по-специално в Европа, Северна и Субсахарска Африка. 

Обърнато е внимание на възвърналата се средиземноморска петниста треска (СПТ) в България 

през последните 20 години, базиращо се на собствения опит на авторите.  

Rickettsiae are widespread but unevenly distributed across the world. Serious and sometimes 

debilitating rickettsial diseases account for a significant, but commonly undetected part of the acute 

febrile illnesses. The available, effective treatment contributes to disease attenuation and reduces 

mortality however this requires adequate knowledge of the clinical features and reliable diagnostic 
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methods. The aim of the authors was to present a literature review of the current state of the group 

of tick-born spotted fevers (SFG) rickettsiae and rickettsial infections in the globalizing world. This 

information is needed for wide tourism developments with easy access to the most remote areas of 

the earth. A review of the available literature over the last 10-15 years was performed, focused on: 

newly discovered rickettsiae and emerging rickettsial diseases, as well as on reemerging known, but 

long-term absent rickettsial infections in individual countries and regions. Previously unidentified 

imported rickettsial diseases in nonendemic areas were also included in the survey. The spread of 

rickettsiae and rickettsial infections in today's globalizing world and especially in Europe, North Africa 

and Sub-Saharan Africa was presented. Attention was paid on the reemergence of Mediterranean 

spotted fever (MSF) in Bulgaria in the past 20 years, based on the authors’ own experience. 

3. Кеворкян А., Александрова М., Стоева В., Райчева Р., Стоилова Й., Петрова Н. Информация и 

поведение при профессионально рисковых экспозициях–анкетное изучение у медицинского и 

дентального персонала.Интер-медикал, № 4 (10)/ 2015, 38-42. (30 точки: 6=5 точки) 

Познаването на рисковите експозиции, възникващи при контакт с пациенти, е ключов за 

превенцията на медицинският и денталният персонал. Особено внимание заслужават 

инфекциите, причинени от кръвнопреносими вируси, поради клиничната тежест, прогноза, 

профилактични и терапевтични възможности за повлияване. Цел: Да се сравни познанията и 

поведението на медицински и дентален персонал при възникнали професионални рискови 

експозиции на работното място. Материали и методи: Проведени са две независими едно от 

друго анонимни анкетни проучвания за оценка на професионалните рискови експозиции при 

медицински персонал (n=680) и дентален персонал (n=162) в Пловдив, България. Общите 

въпроси за двете категории персонал са 10 и са разпределени в три групи:  първа група - 

свързани с прекарана хепатитна инфекция, проведени изследвания за кръвнопреносими 

вируси, имунизация с хепатит В ваксина и професионален опит; втора група-свързани с 

инциденти с биологичен материал по време на работа (контакт с кръв  и други телесни 

течности) и трета група - свързани с поведение при възникнал професионален инцидент. 

Резултати: При двете категории персонал се констатира висок дял професионални наранявания 

в рамките на една календарна година, прилагане в незадоволителен обем на лични предпазни 

средства и относително нисък имунизационен обхват с хепатит В ваксина. Заключение: Всичко 

това насочва към необходимостта от повишаване на квалификацията, подобряване на 

контрола и осигуряване на оптимално количесвтво предпазни средства. 

Знание рисковых экспозициеи, которые возникают во время контакта с пациентами является 

ключовым для превенции медицинского и дентального персонала. Особое внимание 

заслуживают инфекции, которые причинены кровопереносными вирусами, из за их тяжести, 

прогнозы, а так же возможности влият на их протекании профилактическими и 

терапевтическими методами.Цель: Сравнить знания и поведение медицинского и дентального 

персонала в случае возникновения профессиональных экспозицией риска на рабочем месте. 

Материалы и методы: Мы провели два незавимые друг от друга анонимные анкетные опроса 

для оценки профессионалыных рисковых экспозицией медицинского персонала (n=680) и 

дентального персонале (n=162) в Пловдиве, Болгария. Общие вопросы обеих категорией 

персонала 10, они распределены в трёх группах: первая группа- связанные с перенесённой 

гепатитной инфекцией, с проведёнными исследованиями для кровопереносных вирусов, с 

имунизацией гепатной В вакциной и професиональным опытом; вторая группа - связаные с 
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инцидентами биологическим материалом во время работы (контакт с кровью и другими 

телесными жидкостями) и третяя группа- связаные с поведением, если возник 

профессиональный инцидент. Результаты: У обеих категорией персонала мы констатировали 

высокую долю профессиональных поврежденией в рамках одного календарного года, 

применение в неудовлетворителыном обёме личных предпазных средств и относителыно 

ниский имунизационный охват гепатитной В вакциной. Заключение: Всё это указывает на 

необходимость повышения квалификации, улудшения контроля и обеспечения оптимального 

количества средств защиты.  

The knowledge about risk exposures as a result of contact with patients plays key role in prevention 

of medical and dental staff. Infections caused by blood transmitted viruses are particularly 

noteworthy because of the clinical severity, prognosis, prevention and treatment options for 

response. Objective: To compare the medical and dental staff’s knowledge about and behavior in 

case of professional risk exposures in the workplace. Materials and Methods: Two independent, 

anonymous, self-administered surveys wereconductedamong medical (n=680) and dental (n=162) 

professionals to assess the occupational risk exposures in Plovdiv, Bulgaria. The two independent 

questionnaires included 10 identical items for both professional categories,distributed into three 

groups: the first group – related to respondent’s personal history of hepatitis infection, previous 

clinical tests for blood transmitted viruses, hepatitis B vaccination and professional experience; 

second group – addressed the incidents with biological materials during daily routines (contact with 

blood and other body fluids) and the third group – associated with the behavioral response after the 

occurrence of an occupational accident. Results: The study revealed a high proportionof professional 

injuries within a calendar year, insufficient use of personal protective equipment and relatively low 

immunization coverage with hepatitis B vaccine in both professional categories. Conclusion: The 

analysis points to the need of additional professional training, improved control and secured amount 

of protective equipment. 

4. A.Kevorkyan, R.Raycheva, E. Markova, A. Lo Presti,  S. Angeletti, M. Ciccozzi, P. 

Teoharov.Prevalence of Hepatitis A virus in Bulgaria.J Virol Antivir Res,2015,4:2. doi:10.4172/2324-

8955.1000139. (30 точки: 7 =4,3 точки) 

Bulgaria is a country in an intermediate endemic area for HAV infection but data on seroprevalence 

are poorly reported. 705 individuals from the region of Plodiv were enrolled and screened for anti-

HAV IgG. The results were compared with data from other two regions, Sofia and Pleven. In Plodiv, 

the prevalence of anti-HAV IgG was 46.5% similarly to that reported in Sofia and Pleven regions 

(44.06% and 54.5%, respectively), with almost half of the respondents immune. In Sofia and Plodiv 

regions, the seronegativity was significantly prevalent (55.94% vs 44.06%; p<0.005 and 53.5% vs 

46.5%; p<0.05, respectively) than in Pleven, where the seropositivity was predominant (54.5% 

compared to 45.5 % ; p<0.05). In all three regions the seroprevalence increased with age. The results 

described should represent the basis for further strategies of prevention and control of HAV infection 

in Bulgaria a country where such epidemiological information are still lacking. 

България се отнася към страните с интермедиерна ендемичност по отношение на HAV-
инфекцията, като серопревалентните данни за разпространение са ограничени. 705 индивида 
от Пловдивска област са включени и изследвани за анти-HAV IgG. Резултатите са сравнени с 
данни от други два региона, София и Плевен. В Пловдив наличието на anti-HAV IgG е 46,5% 
подобно на съобщеното в областите София и Плевен (съответно 44,06% и 54,5%), като почти 
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половината от анкетираните са имунни. В областите София и Пловдив серонегативните 
преобладават  значително (55,94% срещу 44,06%; p <0,005 и 53,5% срещу 46,5%; p <0,05, 
съответно), отколкото в Плевен, където серопозитивните преобладават (54,5% спрямо 45,5%; 
p<0,05). И в трите региона дела на серопрозитивните нараства с възрастта. Описаните 
резултати трябва да представляват основа за по-нататъшни стратегии за превенция и контрол 
на HAV инфекцията в България, страна, в която все още наличната епидемиологична 
информация е недостатъчна. 

5.Св.Дерменджиев, С.Кръстева-Запрянова, Т. Дерменджиев, З. Стойнева-Паскалева, И. Аролски, 
М. Кумчева, А. Кеворкян, А. Димитров. Намаляват ли токсичните увреждания при 
професионално експонирани на метали лица? Редки болести и лекарства сираци,2016, 7(4):7-
11. (30 точки: 8 =3,7 точки)  

 
През последните години делът на уврежданията предизвикани от експозицията на токсични 
фактори от работната среда, макар и различен за отделните отрасли на производство, е 
немалък. В някои сфери на металургията и химическата индустрия рискът от увреждане при 
работа с токсични вещества се задържа на едно относително постоянно равнище, в други 
нараства, а има и такива производства при които е налице тенденция към намаляване. 
Токсичните ефекти се дължат както на вече известни, така и на внедряването на редица нови за 
металургията и химическата промишленост материали. Независимо от това, експозицията на 
тежки метали продължава да бъде една от водещите причини за увреждане на работещите в 
редица производства. Целта на настоящото проучване е да се проследи честотата и да се 
направи експертна оценка на клиничната изява, тежестта и степента на увреждане здравето на 
професионално експонирани на метали пациенти за период от пет години. 
In the last few years the proportion of disorders caused by exposure to toxic factors from the work 
environment is not small but varies in different manufacturer’s. In some parts of metallurgy and 
chemical industry the risk of disorders when working with toxic compounds but in some parts of the  
industry there’s a trend to reduction of the latter. The toxic effects are due to known and new for 
metallurgy and chemical industry materials. However the exposure to heavy metals still stays to be 
one of the leading causes of disorders in several manufacturer’s. The aim of the current study is to 
establish the prevalence and an expert assessment of clinical manifestation, severity and degree of 
disease in occupationally exposed to metal patients over a 5-year period. 
 

6. А.Кеворкян, Р. Райчева, Й.Стоилова, С.Дерменджиев.Рискови екзпозиции и прилагане на 

предпазни средства при работа от студенти по дентална медицина. Медицински преглед, 2017, 

53, № 5, 43-48. (30 точки: 4=7,5  точки)  

В денталната медицина рисковете от инфектиране с микроорганзими предавани по кръвен, 

въздушно-капков, воден път посредством водните пътища на денталния юнит и др. са 

документирани в множество проучвания. Риск съществува и при студенти по дентална 

медицина, независимо от малкия клиничен опит. Цел: Да се проучат рисковите екзпозиции и 

прилагането на предпазни средства от студенти по дентална медицина, за да се оцени нивото 

на познание и инфекциозния контрол при работа с пациенти. Материали и методи: Проведено 

е анонимно анкетно проучване сред 93 студенти по дентална медицина, обучавани в 

Медицински Университет Пловдив. Всички са от ІV курс (с едногодишна денталната практика). 

Резултати:  Използване на еднократни ръкавици се посочва от всички (100%), а предпазни 

очила само от 68.81% (64/93) (p<0.05) от студентите. Смяна на ръкавици между пациентите 

декларират 96.77% (90/93) от анкетираните. Висок е относителният дял на студентите, 

претърпели рискова експозиция при работа с пациент като убождане с игла или остър 
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инструмент– 46.24% (43/93), като тези с ≥2 наранявания са 55% спрямо тези с едно 45% 

(р=0.373). Предпроцедурно изплакване на устната кухина на пациентите с орален антисептик е 

проведено от 36.56% от студентите. Извод: Преподавателите в денталните факултети трябва да 

се фокусират върху постоянно мотивиране на студентите в правилното и рутинно прилагане на 

мерките за контрол на инфекциите и стриктно следене за спазването им. 

In dental medicine field the risks of infection spread by microorganisms’ through blood-borne, 

airborne and the waterway of the dental unit transmission have been documented in numerous 

studies. Despite the limited clinical experience the risk for dental students still exists. Objective: To 

study the risk exposures and use of personal protective equipment in dental students practice in 

order to assess the knowledge for infection control measures when dealing with patients. Materials 

and Methods: We conducted an anonymous, confidential, survey among 93 dental students trained 

at the Medical University of Plovdiv. All of them undergraduates in courses that met a graduation 

requirement – fourth year students with one-year dental practice experience. Results: The use of 

disposable gloves was confirmed in all (100%) cases, but only 68.81% (64/93) (p<0.05) of 

respondents put safety glasses when working. The change of gloves between patients was declared 

by 96.77% (90/93). We report high proportion of students who have suffered exposure while 

working with a patient as needle stick or sharp injuries – 46.24% (43/93), the students with ≥2 

injuries were 55% compared to those with one – 45% (p = 0.373). Pre-procedural use of an antiseptic 

mouth rinse of patients was confirmed by 36.56% of the students. Conclusion: Our study 

demonstrates that the education of dental students should focus on continuous motivation of 

routine and proper implementation of infection prevention and control measures, followed by strict 

monitoring. 

7.А.Кеворкян, В.Стоева, А.Атанасовски, Й.Стоилова, В.Кондева. Анкетното проучване относно 

необходимостта от дентална сестра в превенцията  и контрола на инфекциите в 

индивидуалните дентални практики.  Сестринско дело, 2017,бр.3,12-17. (30 точки: 5=6 точки) ) 

Предоставянето на качествени дентални услуги включва профилактични и терапевтични 

дейности по отношение на оралното здраве на пациентите и се характеризират с 

многоаспектност предвид иновациите в технологиите и ползваните материали. Не по-малко 

значими, но често подценявани са дейностите, осигуряващи безопасност на пациенти и 

персонал от биологични агенти, тясно свързни с работа в екип: дентален лекар–сестра. Цел: Да 

се проучи и анализира мнението на денталните лекари относно необходимостта от работа в 

екип с квалифицирана дентална сестра. Материали и методи: 50 дентални лекари с 

индивидуални дентални практики (ИДП) в Пловдив са анкетирани през м.октомври-м.ноември 

2014 г. Резултати: 26 (52%) от дентистите работят в екип със сестра, но само в 15% това е 

квалифицирана дентална сестра. Преобладаващата част от акетираните (81%) оценяват ролята 

на сестрата като категорично необходима в ежедневната практика при рутинното ръчно 

почистване и дезинфекция на инструментите. Относно помощта на денталната сестра в 

различните периоди на работа-предтерапевтичен, терапевтичен и следтерапевтичен, 85% 

оценят ролята й като необходима и в трите периода. Заключение: Малкият брой 

квалифицирани дентални сестри са показателни за актуалността на специалността „дентална 

сестра” и необходимостта от възобновяване на обучението в Медицинските колежи. 

Денталната сестра с висше образование по акредитирана учебна програма ще има сигурен 

принос в превенцията и контрола на инфекциите в денталната практика. 
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The delivery of quality dental services requires prophylactic and therapeutic interventions to 

maintain patients' oral health. The system is multidimensional in view of the technology innovations 

and new materials used. Activities that ensure patients' and medical staff safety against biological 

agents are not less important, however, sometimes their role is underestimated. No doubt they 

require team work and close interaction between dental surgeons and dental nurses.  Aim: To study 

and analyze the opinion of dental surgeons on the necessity of team work with a qualified dental 

nurse. Materials and methods: 50 dental surgeons working in individual dental practices (IDP) were 

interviewed in the period from October to November, 2014.  Results: 26 (52%) of the dental surgeons 

work with a nurse  but in only 15 % of the cases, this is a qualified dental nurse. Most of the 

interviewed (81%)  consider that the role of the  dental nurse is absolutely necessary in the routine 

practice  especially in the performance of manual cleaning and disinfection of the  dental equipment. 

Regarding the role of the dental nurse in the different stages of dental procedures - pre-treatment, 

treatment and post treatment, the results, obtained are similar - 85 % of the interviewed consider 

that her role is important in all stages.  Conclusion: The limited number of qualified dental nurses 

underline the importance of the re- establishement of dental nurses training at the medical colleges.   

Certified dental nurses trained through an accredited teaching program will contribute greatly to the 

prevention and control of dental practice associated infections.   

 

8.А.Кеворкян, М. Кръстева, М.Мурджева, Б.Захариева, Й.Стоилова.Три различни подхода за 

определяне нивото на инфекциите свързани с медицинското обслужване (ИСМО) в 

неонатология. Нозокомиални инфекции,2015-2016, том 10, 71-79. (30: 5=6точки) 

New-bornshospitalised in intensive care units are at a high risk of heatlhcare- associated infections 
(HAIs). In this article, we analyse the basic epidemiological characteristics of neonatal HAIs, 
determined on the basis of data from three different forms / approaches for epidemiological 
surveillance in area of neonatal intensive care units (NICU) at  St. George University Hospital (data 
from passive surveillance for the period 2008-2012; prospective study (Jan 2012 – June 2013) and 
prevalence cross-sectional study, conducted on 6 June 2012). In all three approaches аpplied we 
found similar levels of HAIs in the range 10-12.8%. This demonstrates good, systematic detection of 
infection, and the level we can see as expected, given the characteristics and vulnerabilities of the 
test group. The main clinical manifestation is pneumonia, arising through the use of ventilation 
equipment (VAP). Тhe spectrum of microbiological agents isolated in VAP is varied, with a majority of 
Gram-negative microflora. The introduction of standardised protocols for collecting information on 
any patient with HAIs and accurate classication of infections will support observation and control of 
neonatal units, opportunities for collating data and the application of the correct antibiotic strategies 
in intensive care units. 
 
Новородените, хоспитализирани в интензивни отделения, са изложени на висок риск от 
инфекции, свързани с медицинскообслужване (ИСМО). В настоящата статия са анализирани 
основните епидемиологични характеристики на неонаталните ИСМО, определени въз основа 
на данни от три различни форми/ подходи за епидемиологиченнадзорвНеонаталогичното 
интензивно отделение (НИС) в Университетската болница "Св. Георги" (данни от пасивния 
надзор за периода 2008-2012 г.; проспективно проучване (януари 2012 г. - юни 2013 г.) и 
срезово превалентно проучване, проведено на 6 юни 2012 г.). И при трите приложени подхода 
открихме сходни нива на ИСМО в диапазона 10-12,8%. Това показва добро, систематично 
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откриване на инфекциите, а нивото, което се установи е очаквано, като се имат предвид 
характеристиките и уязвимостта на изследваната група. Основната клинична проява е 
пневмонията, възникваща при използването на апаратна вентилация (VAP). Спектърът на 
микробиологични агенти, изолирани при VAP е разнообразен, с преобладаване на Грам-
отрицателната микрофлора. Въвеждането на стандартизирани протоколи за събиране на 
информация за всеки пациент с ИСМО и точната класификация на инфекциите ще подпомогне 
надзора и контрола в неонаталните отделения, с възможност за събиране на данни и 
прилагане на правилни антибиотични стратегии в интензивните отделения. 
 

9. Б. Захариева, А. Кеворкян, Р. Райчева, Я. Захариев, М. Михайлова, Р. Славчева,  Д. Монов. 

Анкетно епидемиологично проучване върху приложението на периферна венозна канюла. 

Нозокомиални инфекции, 2015-2016, том 10, 80-86. (30: 7=4,3 точки) 

Peripheral venous cannula (PVC) is one of the most commonly used medical devices  for  patients  of  
any  age,  with  varying  diagnoses  and  differing  disease  severity.  According  to  numerous  studies,  
anywhere  between  18%  and  80%  of  patients  receive  intravenous  therapy.  However,  there  is  
still  an  ongoing  debate  about  patient  safety  in  relation  to  the  methods  of  venous  cannula  
application,  and  the  potential  risk  of  local  and  systemic  infectious  complica-tions  and  the  
transmission  of  blood-borne  pathogens  such  as  HBV,  HCV,  and  HIV.  The  objec-tive of this study 
is to evaluate and analyze PVC insertion and manipulation methods. Further, the study aims to assess 
the efficacy of simple preventive strategies, such as the use of gloves, hand  disinfection,  sterile  
dressings  application,  and  so  forth.  A  questionnaire  comprising  16  questions  (5  openended  
and  11  multiple  choice)  was  administered  to  assess  the  application  of  PVC.  The  survey  was  
conducted  in  2012  among  426  participants  from  six  different  clinics.  Data  analysis  was  
performed  using  analytical  and  descriptive  statistical  methods.  Alarming  data revealed that 7,5% 
of respondents do not use, or rarely use, gloves while only 24,4% use them always, regardless of the 
procedure. Change of gloves after each patient was reported by 92,7% of the participants. The 
correlation between the number of gloves used and the average daily number of cannula insertions 
was statistically significant and there was a strong correlation  between  gloves  insufficiency  and  
the  frequency  of  their  use.  Disinfecting  hands  before  administering  prescribed  procedures  was  
reported  by  96,5%  of  the  respondents.  The  majority  (77,9%)  of  the  medical  staff  maintain  the  
patency  of  the  cannula  by  sterile  saline  solution,  while 14,8% continue to prepare a heparin 
solution. The findings indicate an underestimation by  health  care  professionals  of  the  two-way  
risk  (patient  and  staff )  of  contact  with  blood  and  body fluids of the patients. 
 

Периферната венозна канюла (ПВК) е едно от най-често употребяваните медицински изделия 
за пациенти от всяка възраст с разнообразни диагнози ис различна тежест на заболяването. 
Според множество изследвания, между 18% и 80% от пациентите получават интравенозна 
терапия. Съществува обаче дискусии относно безопасността им във връзка с методите за 
поставяне на венозната канюла, както и потенциалния риск от локални и системни 
инфекциозни усложнения и предаванитепо кръвен път патогени като HBV,  HCV и HIV. Целта на 
това изследване е да оцени и анализира методите на поставянеи манипулиране  на ПВК. 
Изследването цели също да оцени ефикасността на простите превентивни стратегии като 
употреба на ръкавици, дезинфекция на ръце, поставянето на стерилна превръзка и т.н. 
Използваната анкета се състои от 16 въпроса (5 отворени и 11 с избираем отговор). 
Проучването е проведено през 2012 г. сред 426 участници от 6 различни клиники. Данните се 
обработени чрез аналитични и описателни статистически методи. Обезпокоително е, че 7.5% от 
отговорилите не използват или рядко употребяват ръкавици, докато само 24.4% ги използват 
винаги, независимо от процедурата. 92.7% от анкетираните сменят ръкавиците си след всеки 
пациент. Корелацията между броя използвани ръкавици и средния брой поставени канюли на 
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ден е статистически значима и е силна между недостига на ръкавици и честотата на тяхната 
употреба. Дезинфекцирането на ръце преди прилагането на споменатата процедура е 
докладвано от 96.5% от респондентите.Мнозинството от медицинския персонал (77.9%) 
поддържа проходимостта на канюлата чрезстерилен физиологичен разтвор, докато 14.8% 
продължават да приготвят хепаринов разтвор. Установенотое индикация, че медицинският 
персонал подценява двустранния риск(пациент - персонал) при контакт с кръв и телесни 
течности  на пациента. 
 
 

10.Н.Гачева, Р.Вачева-Добревска, А.Кеворкян, В.Войнова-Георгиева, М.Николова, Л.Делева. 

Хигиена на ръцете в медицинската практика: основни аспекти. Нозокомиални инфекции, 

тематичен брой 2, БулНозо академия, 2015, 5-29. (30 точки: 6=5 точки) 

Ръцете са основен фактор за предаване на инфекциите, с особено значение в  здравните  
заведения  и  на  работното  място  (например  в  хранителната  индустрия),  но  също  така  и  
при  ежедневното  общуване  в  дома  или  извън  него.  За  съжаление,  докато  научната  
литература  категорично  подкрепя  значението  на  хигиената  на  ръцете  за  предотвратяване  
на  разпространението  на  инфекциите  и много от страните вече са въвели национални 
препоръки и нормативни документи, практическите резултати остават далече под 
необходимото ниво, както в медицинските среди, така и в обществото. Същевременно, 
високата заболяемост и  смъртност  от  инфекции,  свързани  с  медицинското  обслужване/  
нозокомиални  или  вътреболнични  инфекции  (ИСМО/НИ  или  ВБИ)  продължават  да  бъдат  
нерешен  проблем  в  лечебните  заведения,  особено  в  звената  с  високо-риско-ви  инвазивни  
процедури.През  2005  г.,  в  отговор  на  необходимостта  от  обединяване  и  координиране  на  
усилията  за  справяне  с  проблема,  СЗО  стартира  първата  програма  на  Световния Алианс за 
безопасност на пациента под наслов „Чистите грижи са безопасни грижи”, с допълнение през 
2009 г., фокусиращо вниманието на здравния персонал върху централната роля на хигиената на 
ръцете: „Чистите ръце спасяват  живот”.  По  този  начин  лидерите  на  световната  медицинска  
общност  оглася-ват нарастващата опасност от тежки, но предотвратими ИСМО и 
същевременно призовават медицинските специалисти към осъзнато и дисциплинирано прило-
жение на хигиената на ръцете, като най-мощния и достъпен самостоятелен пре-вантивен 
подход, с който съвременното здравеопазване разполага. 
 
Hands are a key element of infection transmission, especially in health facilities, at workplace (e.g. 

the food industry), but also in our daily communication in and out of home. Unfortunately, while the 

scientific literature strongly supports the importance of hand hygiene in preventing the spread of 

infections and many countries have already introduced national recommendations and normative 

documents, the practical results remain far below the required level, both in the medical community 

and in society.  At the same time, high morbidity and mortality from healthcare-associated infections 

/nosocomial (HAIs /NI) continue to be an unsolved problem in healthcare settings, especially in units 

with high-risk invasive procedures. In 2005, in response to the need to consolidate and coordinate 

efforts to tackle the problem, the WHO launched the first World Alliance for Patient Safety program, 

entitled "Clean Care is a Safe Care", with addition in 2009, focusing the attention of healthcare staff 

on the central role of hand hygiene: "Clean hands save lives". Thus the leaders of the world medical 

community disclose the growing risk of serious but preventable HAIs while calling on health 

professionals to conscious and disciplined use of hand hygiene as the most powerful and accessible 

own preventive strategies approach that modern health care has. 
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11.Р.Вачева-Добревска, Н.Гачева, В.Войнова-Георгиева, А.Кеворкян, Л.Делева. Кампанията на 

СЗО за промоция на хигиената на ръцете – част от глобалната програма за безопасност на 

пациента.Нозокомиални инфекции, тематичен брой 2,БулНозо академия, 2015, 30-39. (30 

точки: 5= 6точки) 

Осигуряването  на  безопасност  за  всеки,  който  е  в  контакт  с  лечебните  заведения – 
пациенти, посетители, персонал, е едно от най-важните предизвикателства пред системата на 
здравеопазване в наши дни. Това съвременно направление е насочено към съобщаване, 
анализ и превенция на медицинскигрешки, които често водят до нежелани събития, 
инциденти. ИСМО, които са в центъра на вниманието, са сред най-широко разпространените  и  
потенциално  вредни  причини  за  непреднамерена  вреда,  засягаща  средно  всеки  
двадесети  хоспитализиран  пациент,  което  се  равнява  на  4,1  милиона  пациенти  в  ЕС  всяка  
година. Сред глобалните инициативи, свързани с безопсността на пациентите и оказваща 
влияние върху нивата на ИСМО е  Мултимодалната стратегия на СЗО за подобряване хигиената 
на ръцете. Тя включва следните елементи: Системни промени, Tеоретично и практическо 
обучение, Оценка  и  обратна  връзка, Напомнящи  плакати  и  листовки  на  работното  място и 
Климат   на   безопасност   в   ЛЗ,   свързан   с   хигиената   на   ръцете. 

Securing the safety of everyone in contact with health facilities – patients, visitors, staff is one of the 

most crucial challenges that the health system faces nowadays. The aim of this modern direction is to 

announce, analyze and prevent medical mistakes which often lead to unwanted events, accidents. 

Healthcare-associated infections, who are the center of attention, are among the most widespread 

and potentially deleterious causes of unintentional harm which affects on average every twentieth 

hospitalized patient. This equals 4.1 million patients in EU every year. Among global initiatives 

related to the safety of patients and affecting the levels of HAIs is the WHO multimodal strategy for 

improvinghand hygiene. It involves: system changes, theoretical and practical education, assessment 

and feedback, reminding posters and leaflets at the workplace and safety climate in healthcare 

facilities, related to hand hygiene.  

12.П. Теохаров, А. Кеворкян.Продължителността на имунитета при деца, ваксинирани при 

раждане с рекомбинантни ваксини срещу хепатит В. Мединфо, 2015, бр.8, 36-39.(30 точки: 2=15 

точки) 

България е сред първите страни, присъединили се към инициативата на Световната здравна 
асамблея за включване на ваксината срещу хепатит В в имунизационните програми на 
страните-членки. Същевременно малко са изследванията в страната върху продължителността 
на протекцията, осигурена от ваксината, особено при деца. Проучването обхвана 141 деца, 
ваксинирани при раждане с рекомбинантни ваксини срещу HBV. Средната възраст на 
изследваните 141 деца е 9.76±0.64 години. Ваксините са приложени, съобразно действащия в 
страната Имунизационен календар. 
 
Bulgaria is one of the first countries to align itself with the initiative of the World Health Assembly to 

include the hepatitis B vaccine in Member States' immunization programs. Meanwhile there are not 

many studies in the country on the duration of the vaccine protection, especially among children. 

The study included 141 children who were vaccinated at birth with recombinant vaccines against 

HBV. The average age of those children is 9.76 ±0.64 years. Vaccines have been applied according to 

the acting Immunization calendar in the country. 
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13.П.Теохаров, А.Кеворкян, М.Кожухарова. Разпространение на хепатитните В и С вируси в 

България. Мединфо, 2015, бр.11, 38-43. (30 точки: 3=10точки) 

Установено е, че повече от 350 милиона души по света са хронич-но инфектирани с хепатитния 

В вирус (HBV), а лицата, засегнати с хронична хепатит С вирусна инфекция, надвишават 170 

милиона души по данни на СЗО. В редица случаи хроничната вирусна ин-фекция прогресира до 

тежки увреждания на черния дроб (вклю-чително цироза и хепатоцелуларен карцином – HCC) 

и в следствие на тези патологични процеси – чернодробна недостатъчност и смърт. Острата 

инфекция, причинена от хепатотропните вируси, дори без хронифициране, също представлява 

сериозен здравен и финансов проблем в редица региони на света. 

More than 350 million people worldwide are found to be chronically infected with hepatitis B virus 

(HBV), and those affected with chronic hepatitis C virus infection exceed 170 million, according to 

WHO data.In many cases, chronic viral infection progresses to severe liver damage (including 

cirrhosis and hepatocellular carcinoma - HCC) and, as a result of these pathological processes, liver 

failure and death. Acute infection caused by hepatotropic viruses, even without chronicity, is also a 

serious health and financial problem in many regions of the world. 

14.В. Войнова-Георгиева, Н. Гачева, Р. Вачева-Добревска, А. Кеворкян, Л. Делева, В. Георгиев и 

колектив от МБАЛ в страната.Превенция и контрол на ВБИ в рискови отделения на МБАЛ в 

страната: Мултицентрово анкетно проучване на БулНозо, 2014 г.Нозокомиални инфекции,  

2015-2016, том 10, 60-70. (30 точки: 6=5 точки) 

In  2014  a  multicentre  questionnaire  survey  was  carried  out  on  the  implementation  of  the  

Medical  standard  on  prevention  and  infection  control in 24 acute care hospitals throughout the 

country. Data about prevalence of nosocomial infections (NI) were collected at a total of 62 units of 

surgery  (2,4%),  intensive  care  (16,0%)  and  urology  (1,9%)  on  a  prevalence  survey  carried  out  

on  11  Sept.  2014.  The  information  on  the  main  aspects  of the infection prevention and control 

as hand disinfection, prevention of sharp  injuries,  incl.  report  and  monitoring,  flu  and  hepatitis  B  

immunization of the personnel, decontamination of ventilator tubings, usage of open wound  

drainage  and  type  of  shave  preparation  in  surgical  patients  etc.,  were analyzed. The results 

show that 88% of the hospitalshave appointed specialist  in  infection  control  (registered  nurse  or  

health  inspector),  and  67% there is a doctor as well. In up to 36% of the surgical units open wound  

drainage was used and in 30% the shave prep was done the day before the operation. The  

communication  of  our  results  is  expected  to  be  helpful  in  order  to  increase  awareness  and  

involvement  of  the  medical  personnel  in  infection control and prevention activities. 

През 2014 беше проведеномултицентрово  анкетно проучване за въвждането на Медицинския 

стандарт по превенция и контрол на инфекциите в 24 болници за активно лечение  в страната. 

Данни за превалентността на нозокомиалните инфекции(НИ) бяха събрани от общо 62 

хирургически отделения (2.4%), интензивни отделения (16%) и урологични отделения (1.9%) 

чрез срезово проучване, проведено на 11 септември 2014. Информация относно основните 

аспекти от превенцията и контрола на инфекции бе анализирана. Такива аспекти са 

дезинфекцията на ръце, превенция на остри наранявания,включително докладване и 

мониториране, имунизиране на персонала за грип и хепатит Б, деконтаминацията на 

дихателните шлангове, употребата на отворен дренаж за рани и бръсненето на пациенти като 
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подготовка при хирургична намеса. Резултатите показват, че 88% от болниците имат назначен 

специалист по контрол на инфекциите (медицинска сестра или здравен инспектор), а при 67% 

от тях  има и лекар. До 36% от хирургичните отделенияизползватотворен дренаж при рани, а в 

30% от тях предоперативното бръснене на пациента е проведено ден преди операцията. 

Очаква се съобщаването на нашите резултати да бъде полезно с цел повишаване  вниманието 

и участието на медицинския персонал в контрола по инфекции и превентативните дейности. 

 

15.А. Кеворкян, И. Станимирова, В. Стоева, А. Атанасовски, Й. Стоилова, В.  Кондева. Може ли 

да се разчита на ръчната предстерилизационна подготовка при дентални инструменти с особен 

дизайн? Нозокомиални инфекции, 2017,том XI, 87-93. (30 точки: 6=5 точки) 

In our country, manual, pre-sterilization processing of reusable medical instruments is the most 

commonly applied decontamination procedure. It is a multi-step process, including cleaning of 

instruments, disinfection, rinsing, drying off, inspection and packaging process. Similar procedures 

are used in the preparation of dental equipment, as well. In this study, we aimed at comparing the 

effectiveness of 4 different test-designs, applied for manual pre-sterilization instrument processing in 

dental practice. A control strain of Enterococcus faecalis served to check quality assurance of the 

employed methods. Materials and methods. A hundred and sixty samples, collected from oddly 

shaped dental instruments (as K- and H- scalers, borers, tooth extractors) were tested 

microbiologically, following contamination with a control strain of E. faecalis. Four different 

techniques for manual instrument processing were used. Each procedure was applied to prepare 40 

dental instruments (10 of each of the above mentioned subsets). Disinfectant solutions and enzyme 

based detergents were used according to the manufacturer’s instructions. Results: Out of 160 

instruments preliminary soaked in bacterial suspension of E. faecalis (with a mean count of 105 

microorganisms) and then manually cleaned based on four different protocols, none tested positive 

for the control strain. Conclusion: Regardless of the manual processing procedure used for 

decontamination, if protocols are strictly observed, the result is effective pre-sterilization processing. 

However, it should be noted that the study was performed under laboratory conditions and tested 

instruments were not contaminated with biological materials as blood or saliva, etc. We recommend 

the use of disposable equipment whenever possible. In cases of reusable instruments use, we 

recommend prior processing of instruments with enzyme detergent, disinfectant ultrasound cleaning 

and the ultimate - automatic washers, which provide option for quality assurance. 

В нашата страна ръчното, престерилизационно обработване на медицински инструменти за 
многократна употреба, е най-често прилаганата процедура задеконтаминация. Това е 
многостепенен процес, включващ почистенето, дезинфекцията, изплакването, подсушаването, 
прегледа и опаковането на инструментите. Подобни процедури се използват  също и  при 
подготвянето на стоматологичното оборудване. С това изследване ние целим сравняването на  
ефективността на 4 различни тест-дизайна, приложени за ръчна предстерилизационна 
подготовка на инструменти в денталната практика. Контролен щам Enterococcus faecalis служи 
за проверка на качеството на използваните 4 метода.Материали и методи: 160 проби от 
дентални инструменти с особен дизайн (К-и Н-пила, борчета, зъбни екстрактори) са тествани 
микробиологично, след контаминиране с контролния щамEnterococcus faecalis. Четири 
различни техники за ръчна обработка на инструментите бяха приложени. Всяка техника е 
приложена на при обработката на 40 инструмента (по 10 от всеки от споменатите по-горе 
видове инструменти). Дезинфекционните разтвори и ензимните препарати са използвани 
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съгласно инструкциите на производителя. Резултати:От 160 инструменти, предварително 
потопени в бактериална суспензия E. faecalis (със среден брой от 105 микроорганизма) и ръчно 
почистени въз основа на четирите различни протокола, при нито един не се установи  
контролния щам. Заключение: Независимо от процедурата за ръчна обработка, използвана за 
обеззаразяване, ако протоколите се спазват стриктно, престерилизационната обработка е 
ефективна. Трябва да се отбележи обаче, че изследването е извършено при лабораторни 
условия и тестваните уреди не бяха контаминирани с биологични материали като кръв или 
слюнка и др. Препоръчваме използването на инструментариум/оборудване за еднократна 
употреба, когато е възможно. В случаите на използване на инструменти за многократна 
употреба, препоръчваме предварителна обработка на инструментите с ензимен детергент, 
ултразвуково почистване с дезинфекция и най-вече автоматични миялни устройства, които 
дават възможност за осигуряване на необходимото качество. 

16. Й. Стоилова, В.  Стоева, А. Кеворкян, Р. Райчева, И. Станимирова, А. Атанасовски. 
Сравнително проучване на микробната контаминация на обекти от външната среда в 
индивидуалнидентални практики - преди и след обслужване на пациенти. Нозокомиални 
инфекции, 2017,том XI, 65-72. (30 точки: 6=5 точки) 

 
Проучванията върху деконтаминацията на епидемиологично значими повърхности в лечебните 
заведения са насочени предимно в болници, особено в рискови отделения по време на 
вътреболнични взривове. Не са за подценяване и обекти в индивидуалните дентални практики 
(ИДП), при които контрола не е така изразен, а практическото провеждане на процеса на 
деконтаминация е зависим от познанията, субективната преценка за значимостта и личната 
ангажираност на денталните лекари. Цел: Да се изследва нивото на микробната контаминация 
на обекти в близост до денталния юнит в сравнирелен план в индивидуалните дентални 
практики - преди и след лечение на пациент. Материали и методи: 120 проби от обекти, в 
близост до денталния юнит: повърхност на маса, плювалник, кутия за използвани инструменти, 
дръжка на рефлектор и работно облекло са изследвани през м.ноември 2014 г.– м.февруари 
2015 г. Пробите са взети в сравнителен план: 60 проби преди и 60 след дентална манипулация. 
Резултати: 38,33% от обектите в близост до денталния юнит са контаминирани с 
микроорганизми. Намерените 18,33% положителни проби преди манипулация са показателни 
за пропуски в деконтаминацията, а много високият дял от 58,33% (с общо 69 изолата от 9 
микробни вида) след дентална манипулация доказва интензивна микробна контаминация, 
произхождаща предимно от пациента и е свързана с аерозол, генериран от високоскоростните 
турбини и ултразвук. Извод: Външната дентална среда в ИДП е значително контаминирана и е 
представена с голямо видово разнообразие на изолатите, свързано от една страна с по-
големия поток от пациенти за по-кратко време, даващо възможност за по- интензивен обмен 
на микроорганизми. От друга страна често в ИДП липсата на допълнителен помощен персонал, 
който да е натоварен с процесите на почистване и дезинфекция, влошава качеството на 
деконтаминация. Всичко това е в подкрепа на нашето виждане за необходимостта от работа в 
екип в ИДП с обучена по контрол на инфекциите  дентална сестра. 
 
Studies on the effective decontamination of the epidemiologically important hospital environment 
are predominantly performed  in patient health care  facilities, especially high risk units and during 
hospital outbreaks.  However, individual dental practices (IDP) should not be neglected as  part of the 
monitoring process. In these units the performance of decontamination is highly dependent on the 
individual knowledge and involvemnt of the practicing dental  surgeon and her/his  attitude and 
personal evaluation. Objective: To   investigate the level of dental contamination  of objects situated 
in close proximity to the basic dental unit.in different dental practices and  to comparatively assess  
results from repeated sampling - before and following patient's treatment procedures Materials and 
Methods. From November, 2014 through February 2015, 120 samples were collected from objects in 
close proximity to the basic dental unit: table surfaces, spitting  sinks, waste instrument boxes, work 
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gowns, reflector hadles. Sampling was performed in comparative aspect: 60 samples before and 60 
samples following dental procedures. Results:  38,33%  of the objects, located  adjacent to the dental 
unit are contaminated with microorganisms. Prior  to the dental procedure,  18,33% of the isolates 
were positive, indicating  inadequate decontamination procedures; on the other hand: the high 
percentage of 58,33% positive samples (a total of 69 isolates from 9 different microbial species)  
demonstrate intense microbial contamination, related with   the patient and originating from the 
aerosol produced in the high speed turbines and other ultrasound devices. Conclusion: The external 
environment of  the individual dental units is significantly contaminated. On one hand, the variety of 
the isolates could be attributed to  increased  patient  flow within short time periods, which  
facilitates intense microbial  circulation and exchange. On the other hand, the lack of auxillary staff, 
engaged to perform  disinfection procedures exerts a negative impact on the decontamination levels. 
This  evidence is in support of our vision that  team work is necessary  at the dental practices, 
involving a dental nurse, well trained in disifection procedures.   
 
 
 

17.А.Кеворкян.Катетър-свързани уроинфекции: Препоръки за превенция и пакетни 
мерки/бъндели. Нозокомиални инфекции, тематичен брой 3,БулНозо академия, 2017, 22-43. 
(30 точки) 

 
Инфекциите  на  уринарният  тракт  (ИУТ)  са  често  срещана  и  значима  патология, 
проявяваща се под формата на инфекции, придобити в обществото  или  като  инфекции,  
свързани  с  медицинско  обслужване  (ИСМО).  От  своя  страна  нозокомиалните  ИУТ  в  около  
80-90%  от  случаите  са  асоциирани с приложение на дренажни устройства за катетеризация 
на пикочния мехур, основно уретрални катетри (УК), а в останалите 10-20% –  предимно  с  
друга  инвазивна  диагностично-лечебна    манипулация,  каквато е ендоскопията. 
Приложението  на  УК  е  свързано  с  повишен  риск  от  усложнения като: развитие  на  ИУТ  
(асимптоматична  бактериурия,  цистити,  пиелити,  септицемия и др.);  нараняване  на  
уретрата,  причинено  от  травматично  въвеждане  на  катетъра; стесняване на уретрата поради 
разрастване на съединителна тъкан при чести и продължителни катетеризации; нараняване на 
пикочния мехур, причинено от неправилно поставяне на катетъра; образуване на камъни в 
пикочния мехур (при дългогодишна катетеризация);ограничаване на мобилността на 
пациентите и др. Асоциирането  на УК с развитието на инфекциозни усложнения, стават 
основание да се въведе термина „катетър-асоциирани инфекции на уринарния тракт” или 
накратко КАИУТ. В настоящият материал са представени основните епидемиологични 
характеристики, етиологичен спектър и препоръки за превенция на КАИУТ. 
 
Urinary tract infections (UTIs) are a common and significant pathology manifesting in the form of 
infections acquired in the community or as healthcare associated infections (HAIs). Nosocomial UTIs 
in about 80-90% of cases are associated with the use of drainage devices for bladder catheterization, 
mainly urethral catheters (UC), and in the remaining 10-20%, mainly with other invasive diagnostic 
and therapeutic manipulation, such as endoscopy. The use of UC is associated with an increased risk 
of complications such as: development of UTIs (asymptomatic bacteriuria, cystitis, pyelitis, 
septicemia, etc.); injury to the urethra caused by traumatic catheter insertion; narrowing of the 
urethra due to enlargement of connective tissue in frequent and prolonged catheterizations ; injury 
of the bladder caused by incorrect placement of the catheter; formation of stones in the bladder 
(with long-term catheterization) ; limitation of patient mobility and others. Тhe association of UC 
with the development of infectious complications justifies the introduction of the term "catheter-
associated urinary tract infections" or, briefly, CAUTI. This material outlines the major 
epidemiological characteristics, etiologic spectrum and recommendations for prevention of CAUTI. 
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18.В. Войнова-Георгиева, Н. Гачева, Р. Вачева-Добревска, А. Кеворкян, А. Галев, Л. Делева, Ф. 
Цветкова, Ж. Донков, В. Георгиев и колектив от МБАЛ. Превенция и контрол на ВБИ в рискови 
отделения на МБАЛ в страната: Основни изводи от анкетните проучвания на БулНозо от 2012 и 
2014 г. (след публикуване на Медицинския стандарт). Нозокомиални инфекции, тематичен 
брой 3,БулНозо академия, 2017,75-84. (30 точки: 8=3,7 точки) 

 
През  изминалите  вече  14  години  от  учредяването  на  Българска  асоциация по превенция и 
контрол на нозокомиалните инфекции „БулНозо” стана традиция, да се провеждат съвместни с 
болниците в страната про-учвания върху различни аспекти на контрола и превенцията на 
инфекциите,  свързани  с  медицинското  обслужване  (ИСМО),  наричани  най-общо  
нозокомиални инфекции (НИ) или вътреболнични инфекции  (ВБИ), както все  още  се  наричат  
у  нас.  За  да  продължим  тази  традиция  за  получаване на обратна връзка от лечебните 
заведения (ЛЗ), през 2012 г. и 2014 г. проведохме  последователно  две  мултицентрови  
анкетни  проучвания,  резултатите от които ни дават моментна снимка на постиженията и про-
блемите след въвеждане на Медицинския стандарт:Първото  проучване  дава  представа  за  
ситуацията  към  началото  на  третата година от въвеждане на Медицинския стандарт по 
превенция и контрол на НИ/ВБИ  (за 2012 г.) и Второто проучване е проведено 2 години по-
късно или една година след актуализиране на стандарта.Основният  акцент  на  анкетните  
проучвания  е  върху  мерките  за  превенция на четирите „индикаторни”НИ: инфекции на 
хирургичното място (ИХМ), катетър- асоциирани уроинфекции( КАИУТ), респираторни инфек-
ции,  свързани  с  изкуствена  белодробна  вентилация,  наричани  кратко  вентилaтор-
асоциирани пневмонии  (ВАП)  и  кръвни  инфекции/първичен  сепсис, свързани с периферна 
венозна канюла (ПВК). 
Over the past 14 years,since the establishment of the Bulgarian Association for the Prevention and 
Control of Nosocomial Infections – BulNoso, it has become a tradition of conducting joint studies 
with hospitals in the country on various aspects of the control and prevention of healthcare 
associated infections (HAIs), commonly referred to as nosocomial infections (NI) or hospital-acquired 
infections (HAIs), as they are still called in our country. In order to continue this tradition of receiving 
feedback from healthcare institutions, in 2012 and 2014, we conducted two multi-center surveys in 
succession, the results of which give us a snapshot of achievements and problems after the 
introduction of the Medical Standard for the Prevention and Control of NI / HAIs: The first study 
provides an overview of the situation at the beginning of the third year since the introduction of the 
Medical Standard (2012) and the second study was conducted 2 years later or one year after the 
updates of the standard. The main focus of the questionnaires is on the preventive measures of the 
four “indicatory” NIs: surgical site infections (SSIs), catheter-associated urinary tract infections 
(CAUTI), respiratory infections related to artificial pulmonary ventilation, briefly referred to as 
ventilatior-associated pneumonia (VAP), and blood stream  infections / primary sepsis associated 
with peripheral venous cannula (PVC). 
 
 

19.Б. Захариева, А. Кеворкян, Я. Захариев, Д. Амуджиян. Променя ли се микрофлората на 
болничната среда: сравнително проучване, 2000 г. и 2012 г. Нозокомиални инфекции, 2017, том 
XI, 59-64. (30 точки: 4=7,5 точки) 

 
Целта на изследванията на болничната среда, респективно хигиената в болниците е 
регистрирането на източниците и факторите на инфекции,пътищата на разпространение и 
безопсаността на пациентите. Цел: Да се сравнят резултатите от микробиологичното 
изследване на болнична среда с 10-годишен интервал между тях, за да се установи променя ли 
се изолираната микрофлора. Материали и методи: Проведено е микробиологичен мониторинг 
на 1761 обекти от болничната среда на университетска болница, съответно 827 през 2000 г. и 
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934 през 2012 г. Използвани са конвенционални мкробиологични методи, комерсиални китове 
за идентификация API 20 Е, API 20 NE на bioMerieux, chromID MRSA на bioMerieux за детекция 
на  methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), като резултатите са интерпретирани 
съгласно  медицинския стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. 
Резултати:При сравнителният анализ на резултатите от микробиологичния контрол на 
болничната среда се установи значимо редуциране дела на позитивните проби  - от 24,4% през 
2010 г. на 15,4%  през 2012 г. (p<0.001). При съпоставяне на двата периода се доказа 
съществена промяна в доминиращата микрофлора – редуциране с 24,8% на Грам(+) изолати (от  
63,7% през 2000 г. на 47, 9% през 2012 г.), основно поради нарастване изолацията на 
Pseudomonas spp. и E.coli. Проблемна остава деконтаминацията на ендоскопската апаратура, а 
нарастване дела на позитивните проби от диализните разтвори и дезинфекционните 
разтвори/пособия през втория период изискват особено внимание и допълнителен контрол. 
Заключение: Причините за настъпилите промени в микробната флора на болничната среда са 
комплексни: промяна в броя и вида на изследваните звена и обекти по вид, качеството на 
извършваните дезинфекции и др. 
 
 
The aim of the hospital environment and hospital hygiene monitoring and assessment is to establish 
and record the sources and factors of infections, the modes of their spread and ensuring of patient 
safety. Aim: A comparative study on the results of microbiological investigation of the hospital 
environment with a 10-year interval (in 2000 and 2012), carried out  to establish whether the 
isolated microflora has changed. Materials and Methods: Microbiological monitoring of 1761 objects 
from a university hospital environment was  performed,   827 in 2000 and 934 in 2012 respectively. 
Conventional microbiological methods were used, commercial API 20E identification kits, bioMerieux 
API 20 NE, chromID MRSA of bioMerieux for the detection of methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA), the results are interpreted according to the medical standard on the prevention and 
control of nosocomial infections. Results: The comparative analysis of the results of the 
microbiological control of the hospital environment revealed a significant reduction in the positive 
samples from 24,4% in 2010 to 15,4% in 2012 (p<0.001). Comparison of the two periods showed a 
significant change in the dominant microflora - a reduction of 24,8% in Gram (+) isolates (from 63,7% 
in 2000 to 47,9% in 2012), mainly due to increased isolation of Pseudomonas spp. and E. coli. The 
decontamination of the endoscopic instruments remains a problem, and the increase in the 
proportion of positive samples of dialysis solutions and disinfection solutions/supplies during the 
second period requires particular attention and additional control. Conclusion: The reasons for the 
changes in the microbial flora of the hospital environment are complex: a change in the number and 
type of examined units and sites by type, quality of the disinfections, etc. 
 

20.В.Стоева, А.Кеворкян, И. Томова, Р.Райчева, В.Кондева, Й. Стоилова, А. Атанасовски.Оценка 

на познанията на медицинските и денталните специалисти относно клинико-

епидемиологичните характеристики на легионерската болест.Сборник Наука и Младост, МНД 

Асклепий 2016, 373-380.(30 точки: 7=4,3 точки) 

Легионерската болест (ЛБ) е сравнително нов проблем в медицината (от 1976 г.). Той е широко 

обсъждан и проучван в много страни, но няма данни относно познанията за заболяването сред 

медицински и дентални специалисти в България. Цел: Да се проучи и анализира познанието на 

студенти и специалисти по медицина и дентална медицина относно клинико-

епидемиологичните характеристики на ЛБ, за да се изведат насоки при обучението им. 

Материали и методи: Анкетирани са 185 студенти и работещи в сферата на здравеопазването 

(32 лекари, 30 стажант-лекари, 34 студенти по медицина, 33 дентални лекари, 25 стажанти по 
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дентална медицина и 31 студенти по дентална медицина) от гр. Пловдив. Данните са събрани 

чрез пряка индивудуална анонимна анкета, включваща 16 затворени въпроса тип "меню" с 

възможност за повече от един верен отговор. Използвани са дескриптивна статистика и 

непараметричен метод за проверка на хипотези ( Pearson (χ2). Резултати: Първият въпрос в 

анкетата се оказа стоп-въпрос за 33.5% от участниците, които категорично отговарят, че не 

познават клиниката и епидемиологията на ЛБ и прекратиха попълването на анкетата. Сред тях 

статистически значима е разликата в нивото на познание според профила на анкетираните - 

58% от дентални лекари и студенти не познават ЛБ, докато сред лекарите и студентите по 

медицина само 16% (р<0.05). Останалите 66.5% от участниците, продължили с попълването на 

следващите 15 въпроса, не познават предимно механизмите и пътищата на предаване на L. 

pneumophila, както и най-подходящият за бърза диагностика клиничен материал. Заключение: 

Проучването установи незадоволителна информираност относно ЛБ, особено сред денталните 

специалисти. Това  категорично налага необходимостта от актуализиране на  учебните 

програми.  

Legionnaires' disease (LB) is a relatively new problem in medicine (1976). It is widely discussed and 

studied in many countries, but there is no data of the knowledge of the disease among medical and 

dental specialists in Bulgaria. This determines the high risk for patients and staff, especially  

immunocompromised.Objective: To investigate and analyze the knowledge of students and 

professionals in medicine and dental medicine of  clinical and epidemiological characteristics of LB to 

bring out guidelines in their training.Materials and Methods: 185 students were interviewed and 

healthcare  workers (32 doctors, 30 interns doctors, 34 medical students, 33 dentists, 25 interns 

dentists and 31 dental students). Data were collected through direct individual  anonymous 

questionnaire developed specifically for the study, including 16 closed questions type "menu" with 

the possibility of more than one correct answer. The study was conducted in Plovdiv. During  January 

2015 respondents were divided into three groups according to duration of the practice. We used 

descriptive statistics and nonparametric tests of hypotheses test of Pearson (χ2). Results: The first 

question in the survey was  stop-question for   33.5% of the participants who emphatically answered  

that  they didn’t  know the clinic and epidemiology of LB and ended completing the survey. Among 

them is statistically significant difference in the level of knowledge according to the profile of 

respondents - 58% of dentists and students do not know LB, while among doctors and medical 

students only 16% (p <0.05). The remaining 66.5% of participants continued with the completion of 

the following 15 questions, mostly do not know the mechanisms and ways of transmission of L. 

pneumophila, as well as the most correct  test  for rapid diagnostic.Conclusion:The  study revealed  

unsatisfactory LB awareness, especially among dental professionals. This definitely proves the 

necessary of updating  the curricula of dental medicine. 

21. В.Рангелова, А.Кеворкян.Препоръки за превенция на неонаталните вътреболнични 

инфекции.Нозокомиални инфекции, 2018-2019, том XII, 23-34. (30 точки: 2=15  точки) 

Напредъкът в грижите за новородените през последните години позволява преживяването на 
все по-рано родени деца, хоспитализирани в интензивни отделения/сектори, но 
нозокомиалните инфекции продължават да съпътстват този период и представляват сериозен 
и все още труден за решаване проблем. Превенцията се базира на стратегии, които целят да 
намалят предразположеността на новородените към инфекции чрез ограничаване на 
рисковите фактори и подсилване на защитните сили на гостоприемника. 
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Целта на натощото съобщение е да се направи обзор на публикации, дискитиращи различни 
аспекти в превенцията на  неонаталните нозокомиални инфекции, публикувани в англоезична 
литература в периода (1980-2018) и да се представят най-често предлаганите препоръки. Те 
могат да бъдат разпределени в две големи групи: общи препоръки за превенция и специфични 
препоръки, насочени към индикаторните нозокомиални инфекции. Към първата група, като 
доказано ефективни, се посочват: хигиената на ръцете, ранно захранване и кърмене, терапия с 
имуноглобулин, кожна антисептика с хлорхексидин глюконат, профилактика с флуконазол, 
приложение на пробиотици, обучение на персонала и сформиране на екип за подобряване на 
качеството, изисквания към устройството на отделението, разработването на програми за 
наблюдение и стриктно съблюдаване на антибиотична политика. Към втората група препоръки 
е включена дискусия относно приложението на пакетните мерки (бъндели)  при отделните 
индикаторни инфекции, като е отчетена спецификата при тази група пациенти. 
Предотвратяванетонанозокомиалниинфекциидоголямастепенсеосноваванадобредефинирани 
и когато е възможно, 
основанинадоказателстваполитикизаконтролнаинфекциите.Предизвикателството е 
тезимеркидасеприлагатповсеместно и дабъдатинтегрирани в 
ежедневнатагрижаотцелияздравенперсонал, и дасеподдържатдългосрочно. 
 

In the recent years,due to the advances in invasive therapeutic and diagnostic procedures there is a 

marked increase in the survival of preterm babies. However nosocomial infections (NI) continue to 

be a serious and difficult to resolve problem at present. The prevention of nosocomial infections is 

based on strategies that aim to reduce the  susceptibility  of  the  newborns  to  infection.  This  is  

mainly  achieved  by  limiting  the  risk factors and strengthening the host defensive mechanisms. The 

aim of the present study is to review the different aspects of prevention of neonatal nosocomial 

infections that have been discussed in articles published in the period 1980-2018 and to present the 

most frequently recommended interventions. These measures can be divided in two big groups: 

general and specific guidelines aiming at reduction of indicative nosocomial infections.  Some  of  the  

already  proven  as  effective  general  preventive  strategies  are:  hand  washing,  early  enteral  

feeding  and  breast  feeding,  immunoglobulin  therapy,  skin  antisepsis with chlorxedine gluconate, 

fluconazole prophylaxis, use of probiotics, continuing training of the hospital staff and organizing a 

quality improvement team, adherence to the requirements for the design of the neonatology unit, 

development of surveillance programs and strict antimicrobial policy. In the second group of 

interventions the most frequently discussed measure is the introduction of bundles for the 

prevention of indicative nosocomial infections. The specifics of the neonatology patients are also 

taken into consideration when  discussing  the  bundles.  Prevention  of  nosocomial  infections  relies  

largely  on  well-defined  and,  where  possible,  evidence  based  infection  control  policies.  The 

challenge is for these measures to be implemented universally and to be integrated into everyday 

care, by all healthcare staff, and sustained on a long-term basis. 

22. М.Христамян, В. Рангелова, А. Кеворкян, Й. Стоилова.Нозокомиални инфекции при 

онкологични пациенти.Нозокомиални инфекции,2018-2019, том XII,35-42.(30 точки:4=7,5точки) 

 Worldwide, according to the official data, there is an increase in  number of newly diagnosed cases 

of oncological diseases. This is also the trend in our country. These patients are usually 

immunosuppressed and at risk of a wide range of opportunistic and nosocomial infections (NI). Both 

malignancy itself and concomitant chemotherapy can influence negatively the risk of infectious 

complications. The aim of this article is to provide overview of some aspects of nosocomial infections 
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in cancer patients, based on an analysis of 51 full text articles published in the period 2000-2018 in 

the English-language literature. Levels, etiology, main risk factors and NI prevention and control 

measures have been reviewed. Given their vulnerability, these patients need safe and high-quality 

treatment, and the utmost attention to NI prevention is fully justified. 

Според официални данни в световен мащаб се наблюдава прираст на броя 

новодиагностицираните случаи с онкологични заболявания. Такава е тенденцията  и в нашата 

страна. Обикновено тези пациенти са имуносупресирани и с риск от развитие на широк спектър 

от опортюнистични и нозокомиални инфекции (НИ). Както самото онкологично заболяване, 

така и съпътстващата го химиотерапия могат да повлияят негативно върху риска от 

инфекциозни усложнения. Целта на тази статия е да представи някои аспекти на 

нозокомиалните инфекции при пациенти с онкологични заболявания, базирайки се на анализ 

на 51 пълнотекстови статии за периода 2000-2018 г., публикувани на английски език. Оценени 

са нивата, етиологията, основните рискови фактори и мерките за превенция и контрол на НИ. 

Изхождайки от тяхната уязвимост, тези пациенти се нуждаят от безопасно и висококачествено 

лечение, като голямото внимание към превенцията на НИ е напълно оправдано. 

23.Б. Захариева, Й.Стоилова, А.Кеворкян,В.Кирина, Р.Вачева-Добревска, И.Иванов. 

Нозокомиални взривове от мултирезистентни бактерии, свързани с пропуски в 

дезинфекцията.Нозокомиални инфекции, 2018-2019, том XII, 66-73. (30 точки: 6=5  точки) 

The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  9  nosocomial  outbreaks  caused  bymultidrug-resistant  
bacteria  and  identify  gaps  in  disinfection  practices  related  to  the  risk  of  nosocomial  infections. 
Materials  and  methods:  9  outbreaks  were  investigated  during  1998-2011:  in  Pediatric  
oncohematology  ward:  Stenotrophomonas  maltophilia  (1998)  –  5  patients, Pseudomonas 
aeruginosa (2009) – 5 patients, Rhizobium radiobacter (2011) – 4 patients;  in  Urology  clinic:  
Pseudomonas  aeruginosa  (1999) – 7  patients;  in  Neonatology  ward: Klebsiella  pneumoniae  
(2000)  –  4  patients;  in  Infectious  diseases  clinic:  Klebsiella pneumoniae  (2000)  –  3  patients;  in  
Thermal  trauma  clinic:  2  MRSA  endemic  outbreaks  (2003) – 5 patients and (2004-2005) – 6 
patients; in Cardiac surgery clinic: Serratia marcescens  (2011) –7  patients.  Epidemiological  
prospective  investigation,  conventional  microbiological and molecular typing methods, and hospital 
environment sampling metods were used. Results: Established were the following key transmission 
factors of the nosocomia outbreaks:  1)incorrect    decontamination  (disinfection  and  sterilization)  
of  aspiration  tubes  and surfaces in treatment and work rooms – work surfaces, sinks, medicine 
cabinet etc. 2) repeated use of disposable medical supplies  (in the period 1998-2000 – caps for 
peripheral venous cannulas, infusomat syringes, etc., due to the difficult economic situation in the 
country until 2002). 3) Serious oversights when performing infusion therapy and failure to comply 
with established standards and procedure protocols for using central and peripheral vascular 
cannulas. Conclusion: Failure to comply with rules for good medical practice established with 
Regulation No 3/2013 (required number of staff, knowledge, consumables, and behavior) always 
represents a risk for outbreaks of healthcare associated infections caused by multiresistant strains, 
resulting in significant financial costs. The studied infection outbreaks demonstrate that there should 
be no compromises or aberration in established medical practices for hygienic procedures as these 
can have serious impact. 
 

 

Целта на това изследване е да анализира 9 нозокомиални взрива, причинени от 
мултилекартсвено резистентни бактериии да открие пропуски в дезинфекционните  практики, 
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свързани с риска от нозокомиални инфекции. Материали и методи:9 взрива бяха проученив 
периода 1998-2011 г.: в педиатрично онкохематологично отделение: Stenotrophomonas  
maltophilia  (1998)  –  5  пациенти, Pseudomonas aeruginosa (2009) – 5 пациенти, Rhizobium 
radiobacter (2011) – 4 пациенти; в урологична клиника: Pseudomonas  aeruginosa  (1999)  –  7 
пациенти; в неонатологично отделение: Klebsiella  pneumoniae  (2000)  –  4 пациенти; в 
клиниката по инфекциозни заболявания : Klebsiella pneumoniae  (2000)  –  3  пациенти; в 
клиниката по термични травми:2 взрива от MRSA-(2003)–5 пациенти и  (2004-2005)–6 пациенти; 
в клиниката по кардиохирургия: Serratia marcescens  (2011)  –  7  пациенти. Проведено е 
проспективно епидемиологично проучване, приложени са конвенционални микробиологични 
и молекулярни методи за типизиране на щамовете и болнични методи, както и методи за 
пробовземане от околната среда. Резултати: Установени са следните основни фактори за 
предаване по време на  нозокомиалните взривове: 1) неправилна 
деконтаминация(дезинфекция и стерилизация) на  аспирационни тръби и повърхностив 
лечебни и работни помещения – работни повърхности, мивки, медицински шкафове и др. 2) 
повторна употреба на медицински пособия за еднократна употреба (за периода 1998-2000 –
капачките на периферните венозни канюли, спринцовките къминфузоматите и др. поради 
тежкото икономическо положение в страната до 2002 г.). 3)сериозни пропуски при извършване 
на инфузионно лечение  и  неспазване на установените стандарти и процедурни протоколи за 
използване на централни и периферни съдови канюли. Заключение: Невъзможност за 
придържае към правилата за добра медицинска практика, установени с Наредба No 3/2013 
(изискван брой персонал, квалификация, консумативи и поведение) винаги представлява риск 
за избухването на нозокомиални взривове, свързани с медицинското обслужване, причинени 
от мултирезистентни щамове, което води до значителни финансови разходи. Проучените 
взривове демонстрират, че не трябва да се правят компромиси или отклонения от вече 
утвърдените медицински практики при провеждане на хигиенни процедури, тъй като те могат 
да са от голямо значение. 

  24. Н. Гачева,Р. Вачева- Добревска, А. Кеворкян, В. Войнова-Георгиева, М. Николова, С. 

Йорданова.Имунизация срещу грип на медицинския персонал: Какво показа анкетата на 

БулНозо, 2018 г.Нозокомиални инфекции, 2018-2019, том XII, 15-18- (30 точки: 6=5  точки) 

Seasonal influenza is a major contributor to nosocomial morbidity and mortality each  year.  

Influenza  vaccination  of  healthcare  personnel  (HCP)  plays  a  major  role  in  reducing  influenza-

related  illness  among  healthcare  providers  and  their  patients.  Higher  vaccination  rates  reduce  

employee  illnesses,  even  in  the  face  of  increasedoccupational exposure  to  influenza.  Despite  

this  evidence,  vaccination  coverage  has  remained  low.  In  2018  BulNoso  Board  decided  to  

include  into  a  national  survey  questions  to  evaluate  Influenza vaccine coverage of hospital 

personnel. The survey was e-mailed and one person was asked to respond for each facility.From the 

total of 52 respondents 11 were university hospitals, 9 were specialised hospitals and the rest were 

acute care hospitals (2 national and 30 regional). The analysis showed that in 13 (25%) of them 

influenza vaccination of healthcare  personnel  was  organized:  in  6  (12%)  the  vaccine  was  paid  

by  the  hospitals  and  in  7(13%)  vaccine  was  purchased  at  favourable  rates.  The  coverage  for  

the  season  2017/2018  varied  from  15  (3,5%)  to  409  (54,7%)  and  was  23,4%  at  average  for  

13  hospitals, or 3,5 ±0,2% for all the 52 hospitals. Compared to the stable progress achieved in US 

with a target of 90 % coverage for the 2020 influenza season our results looked quite  unsatisfactory  

and  confirmed  the  need  of  more  efforts,  leadership  support  and  considering mandatory 

immunization policies to improve the situation in Bulgarian hospitals 
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Сезонният грип всяка година допринася в голяма степен за нозокомиалната заболяемост и 

смъртност. Ваксинирането на здравния персонал (ЗП) играе ключова роля в намаляването на 

свързаните с грипа болести сред здравните работници и техните пациенти. По-високото 

ваксинално покритие намалява заболяванията сред служителите, дори при повишено излагане 

на грип по време на работа. Въпреки това доказателство, обхватът на ваксинираните  остава 

нисък. През 2018 г. Управителния съвет на БулНозо реши да включи в национално проучване 

въпроси, оценяващи обхвата на ваксината за грип при болничния персонал. Анкетата бе 

пратена по електронна поща, като от всяко болнично заведение един човек трябваше да 

отговори на нея. От общо 52 получени отговора, 11 бяха от университетски болници, 9 от 

специализирани и останалите бяха болници за активно лечение (2 национални и 30 

регионални). Анализът показа, че в 13 (25%) от тях е организирано ваксинирането на 

медицинския персонал срещу грип: в 6 (12%) болниците са заплатили за ваксините и в 7 (13%) 

ваксините са били закупени на преференциални цени. Обхватът за сезона 2017/2018 варира от 

15 (3,5%) до 409(54,7%) и е средно 23,4% за 13-те болници, или 3,5±0,2% за всичките 52 

болници. В сравнение със стабилния прогрес, постигнат в САЩ, целящ 90%обхватност за 

грипния сезон през 2020, нашите резултати изглеждат крайно незадоволителни и потвърдиха 

нуждата от още усилия, подкрепа от ръководството и обмисляне налагането на задължителни 

имунизационни политики за подобряване на ситуацията в българските болници. 

25. В.Войнова-Георгиева, М. Николова, Н. Гачева, Р.Вачева-Добревска,  С. Йорданова, А. 

Кеворкян, В. Георгиев и колектив от МБАЛ в страната. Развитие, организация и дейност на 

звената за централно снабдяване със стерилни материали в България:национално анкетно 

проучване, 2018 г.Нозокомиални инфекции, 2018-2019, том XII, 49-53. (30 точки: 7=4,3 точки) 

Questionnaire survey on the main aspects of prevention and infection control was performed in 52 

multi-profile hospitals for active treatment in the country in July-September 2018. In addition to the 

questions asked in our previous surveys more data were collected about the central sterile supply 

departments (CSSD) in 41 hospitals and medical personnel protection against hepatitis  B  and  

influenza.  Information  about  the  main  aspects  of  infection  prevention and control was collected 

for the period after the implementation of the national standard on nosocomial infections in 2010, 

and 16 years after establishment of the Bulgarian-Swiss Hospital Hygiene Programme. Results of the 

survey are aimed at providing updated information on the prevention and control of nosocomial 

infections, as well as on the development, organization and  functioningof  CSSDand  quality  

assurance  of  the  central  sterile  supply  in Bulgarian hospitals. 

Анкетно проучване относно основните аспекти за превенция и инфекциозен контрол бе 

проведено в 52 многопрофилни болници за активно лечение в страната в периода юли-

септември 2018. В допълнение към въпросите, зададени в наши предишни проучвания, бяха 

събрани повече данни относно звената за централно снабдяване със стерилни материали 

(ЗЦССМ) в 41 болници и защитата на медицинския персонал срещу хепатит Б и грип. 

Информация относно главните аспекти на превенция и контрол на инфекциите бе събрана в 

периода след  въвеждането на националния стандарт по нозокомиални инфекции през 2010 г. 

и 16 години след създаването на Българо-швейцарската програма за болнична хигиенна. Чрез 

резултатите от проучването се цели осигуряването на актуална информация относно 

превенцията и контрола  на нозокомиалните инфекции, както и относно развитието, 
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организацията и функционирането на ЗЦССМ и осигуряване качеството на централното 

снабдяване със стерилни материали в българските болници. 

26. Р. Вачева- Добревска,Н. Гачева, А. Кеворкян, Л.Делева.Национално анкетно проучване 

върху деконтаминацията на флексибелни ендоскопи в гастроентерологията.Нозокомиални 

инфекции, 2018-2019, том XII, 43-48.- (30 точки: 4=7,5 точки) 

Inappropriate  cleaning  and  disinfection  of  flexible  endoscopes  in  gastro-enterology  (Gl)  lead  to  

cross-transmission  of    P.  aeruginosa,  H.  pylori,  HCV,  MDR  pathogens. National questionnaire 

survey in 33 HCFs gastroenterology facilities (clinics/wards)  was  carried  out    by  the  Bulgarian  

Association  on  Infection  Prevention  “BulNoso”.  Investigated  was  the  performance  of  

decontamination  of  flexible  endoscopes  in  gastroenterology:  guidelines  and    methods  used,  

staff  education.  It  was  established  that    in  practice  the  endoscope  reprocessing  was  

performed  mostly  (60,6 %)  „manually“,  followed  by  “automated  ”  reprocessing  in  washing  

disinfector  machines (39,4 %) to ensure staff protection from exposure to chemical disinfectants. 

Enzymatic    detergents  were  mainly  (72,7 %)  used.  GI  endoscopes  were  reprocessed  following  

local  guideline  in  93,9 %  of  facilities  included  in  the  survey.  In  conclusion,    several 

recommendations, based on National Standard on HAI prevention and international guidelines were 

defined. 

Неподходящото почистване и дезинфекция на гъвкавите ендоскопи в гастроентерологията 

водят до кръстосано предаване на P.aeruginosa,H.pylori, HCV, мултирезистентни патогени. 

Национално анкетно проучване бе проведено в 33 гастроентерологични звена 

(клиники/отделения)  от Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните 

инфекции „БулНозо“. Изследвано бе извършването на деконтаминация на гъвкавите 

ендоскопи в гастроентерологията: използваните насоки и методи, познанията на персонала. 

Установи се, че в практиката обработването наендоскопитете се извършва предимно „на ръка“ 

(60,6%), последвано от „автоматизираното“ обработване в миялни дезинфекционни машини 

(39,4%), за да се осигури защитата на персонала от излагане на химични дезинфектанти. Главно 

са използвани ензим съдържащи препарати (72,7%). Ендоскопите в гастроентерологията са 

обработвани, съгласно локални насоки в 93,9% от включените в проучването заведения. В 

заключение се правят няколко препоръки, базирани на Националния стандарт по превенция на 

инфекциии на международни препоръки. 

27.Рангелова, М.Александрова, А.Кеворкян. Необходима ли е дезинфекцията в 

зъботехническата лаборатория. Научни трудове на СУБ-Пловдив, Сборник Г. Медицина, 

фармация и дентална медицина, 2019, том XXIII,270-273. (30 точки: 3=10точки) 

The personnel working in dental laboratories is exposed daily to infectious pathogens. Dental 
technicians are particularly susceptible to cross infections from the impressions and prosthetics 
received from the dental offices.The best measure for control of infections is the method of 
disinfection. Aim:To assess the knowledge,practices and attitudes of the dental technicians towards 
the disinfection in the dental laboratory.Materials and methods:An anonymous questionnaire study 
about the application of routine measures for safety in the dental laboratory was conducted in the 
period February-April 2017.The questionnaire consists of 23 questions and was filled by 39 dental 
technicians from 7 districts in the country.For the present study information from 8 questions related 
to the process of disinfection was analysed.Results:Only 66.67% from the respondents know upon 
received if the dental impressions have been disinfected beforehandling.51.28 % of them obtain this 
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information through a phone call, while 12.82% claim that there is an established protocol for 
disinfection between the dental office and the dental laboratory. 94.86 % of the respondents are 
aware of the risk for their health if the impressions are not disinfected upon received and 58.97% 
additionally disinfect the impressions. Cleaning and disinfection of laboratory surfaces are done by 
only 41.03% of the respondents while in regard to laboratory instruments the per cent is even lower-
38.46%. Conclusion:The present study outlines some problems in the communication between 
dentists and dental technicians and some gaps in their knowledge about disinfection. 
 
 
Персоналът, работещ в зъботехнически лаборатории е 
изложенежедневнонаинфекциознипатогени.Зъбоехницитесаподатливинакръстосани/екзогенн
иинфекциипосредствомотливки и протези, получениотзъболекарскитекабинети.Най-добрата 
мярказаконтролнатези инфекциитее  дезинфекцията.Цел: Дасеоценятзнанията, практиките и 
нагласитеназъботехницитев денталнителабораторииспрямодезинфекцията.Материали и 
методи: Анонимноанкетнопроучванеотносноприлаганетонарутиннимеркизабезопасност в 
зъботехническите лабораториибепроведено в периодам.февруари – април 2017 
г.Анкетатасесъстоиот 23 въпроса и бепопълненаот 39 зъботехнициот 7 области в страната. 
Зацелта на  настоящетопроучванебеанализиранаинформациятаот 8 от въпросите, свързани с 
провежданетонадезинфекция.Резултати: Само 66,67% 
ототговорилитезнаятдализъбнитеотливкиприполучаванетоим 
сабилидезинфекциранипредварително. 51,28% 
оттяхполучаваттазиинформациячрезтелефоннообаждане, докато 12,82% твърдят, 
чеимаустановенпротоколзадезинфекциямеждустоматологичниякабинет и зъботехническата 
лаборатория. 94,86% ототговорилитесанаясно с рисказатяхнотоздраве в случай, 
чеотливкитенесадезинфекцираниприполучаването и 58,97% 
допълнителнодезинфекциратотливките. Само 41,03% отанкетиранитепочистват и 
дезинфекциратповърхностите в зъботехническаталаборатория, а 
щосеотнасядолабораторнитеинструментипроцентът е ощепо-нисък – 38,46%.Заключение: 
Настоящетопроучванеочертаванякоипроблеми в комуникациятамеждустоматолозите и 
зъботехниците и някоипропуски в технитепознанияотноснодезинфекцията. 
 
 

28.Комитова Р, Кеворкян А.ЗаAлфредНобел, Нобеловитенагради и наградитезамедицина. 
Редкиболести и лекарствасираци 2019;10(3):5-8.(30 точки: 2=15 точки) 

 
Нобеловите награди са поредица от международниотличия, които всяка година се присъждат 
от Шведскa иНорвежка институция за отбелязване на високи академични,културни и научни 
постижения. Според наследство на AlfredNobel през 1895 се учредяват 5 награди. Призовете в 
областтана химия, физика, литература, мир и медицина или физиология севръчват за първи 
през 1901. Нобеловите награди се приематза най-престижните постижения в съответната 
област. Teвсе повече се утвърждават като научни открития, отстоялиизпитанието на времето. В 
настоящия ръкопис авторитеправя кратък преглед на историята на Нобеловите награди,най-
вече на тези в областта медицина или физиология, катопредставят някои по-малко известни и 
противоречиви данни. 
 
The Nobel Prize is a set of annual international awards bestowed in several categories by Swedish 
and Norwegian institutions in recognition of academic, cultural, or scientific advances. The will of the 
Swedish scientist Alfred Nobel established the five Nobel prizes in 1895. The prizes in Chemistry, 
Literature, Peace, Physics, and Physiology or Medicine were first awarded in 1901. The prizes are 
widely regarded as the most prestigious awards available in their respective fields. The awards 
increasingly recognized scientific discoveries that had withstood the test of time. In this paper the 
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authors made a brief overview of the history of Nobel prizes, especially those in the field of medicine 
or physiology, and presented some less known and controversial data. 


